
 

  در مناطق روستايي  در مشاركت جوامع محليرسانه ها ي جمعي نقش 
 مطالعه موردي :روستاهاي نمونه شهرستان شيروان چرداول

 
 دانشيار دانشكده جغرافيا -دكتر فضيله خاني

 كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي  -جواد علي بيگي
 

 چكيده 
 

قطعاً الزمه دستيابي به  و و جهت پيشبرد برنامه هاي توسعه و عمران روستايي اهميت فراواني داردراهبرد مشاركت مردمي بعنوان يك الگ 
در مشاركت مردمي شهرستان  اطالعات رااين تحقيق تالش دارد نقش  توسعه، داشتن زيربناي اطالعاتي قوي و منسجم و روزآمد مي باشد

سنادي و ميداني و با بهره گيري از پرسشنامه اي حاوي سواالت مرتبط با شاخصهاي شيروان چرداول مورد بررسي قرار دهد. بر پايه روش ا
روستاي توسعه نيافته كه  3تاي توسعه يافته و روس 3روستاي اين شهرستان ،  192، از مجموع كل اطالعات مشاركت مردمي وارزيابي 

 316روش نمونه گيري كوكران حجم نمونه اي برابر با  اساسبر. اندبرگزيده شده   بعنوان نمونهمي باشد خانوار  1787جمعاً داراي 
تجزيه و  SPSSدر نرم افزار  . اطالعات جمع آوري شده با استفاده از آماره تحليلي( همبستگي پيرسون)ندانتخاب شد بطورتصادفيخانوار

شهرستان شيروان چرداول  يروستاها ميمشاركت مردو ميزان اطالعات جامعه محلي بين  تحليل شد. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه
همچنين ارتباط معناداري بين ميزان اطالعات و مشاركتهاي  سياسي و خدماتي(از نوع مشاركتهاي جديد)  .رابطه معني دار وجود دارد

خگويان مشاهده پاسخگويان وجود دارد اما ارتباط معناداري بين ميزان اطالعات و مشاركتهاي اجتماعي و فرهنگي(از نوع سنتي ) پاس
 نگرديد..

 
 شهرستان شيروان چرداول اطالعات، توسعه روستايي، ، مردمي مشاركت واژه گان كليدي :  
 
 
 

 مقدمه 
امروزه اطالعات منبعي مهم و حياتي براي نيل به پيشرفتهاي علمي و فرهنگي در هر جامعه محسوب مي شود. به عبارت ديگر اطالعات 

نده مردم، اجتماعات و كشورهاست و جامعه اي كه به اطالعات دسترسي ندارد نمي تواند حركت كند. نقش نيروي محركه اصلي و شكل ده
اطالعات را مي توان در كليه فعاليتهاي بشري از جمله كمك به رشد دانش و بينش و تصميم گيري در مديريت، تحقيق و توسعه، توليد و 

 اي توليدات زراعي و دامي و صنايع تبديلي وابسته به آنها و ... مشاهده كرد.صنعت، آموزش و پرورش، تاليف و نوشتن ، فعاليته
بطور قطع الزمه دستيابي به توسعه، داشتن زيربناي اطالعاتي قوي و منسجم و روزآمد مي باشد. يكي از وظايف مهم و اساسي مسئولين و 

 .ت توليد شده در جامعه تحقيقاتي براي استفاده جامعه روستايي است كارشناسان مرتبط با توسعه و ترويج، گزينش و انتقال و اشاعه اطالعا
مهمي در زمينه اطلالع رساني  نقشپس كارشناسان و مسئولين دستگاههايي كه فعاليتهاي آنها به نحوي در ارتباط با مشاركت مردمي است 

كه اساساً توسعه و مشاركت فعاليتي متضمن اشاعه اطالعات  ريهاي سودمند به جامعه روستايي دارند. از آنجاييوو انتقال دست آوردها و نوآ
توسعه روستايي به كيفيت و كارايي منابع اطالعاتي بستگي دارد و روند ين تاثيرگذاري راهبردهاي مشاركت مردمي در انوين است بنابر

 نيز الزمه مشارگت كارآمد مي باشد.دستيابي به اطالعات بموقع و اصولي و منطقي و مناسب 



 
 و فرضيات تحقيق   بيان مسئله

به عبارت ديگر، تأكيد  جايگاه بيشتري يافته است. با تكامل و اصالح نگرش به مفهوم توسعه اصل مشاركت در برنامه ريزي توسعه همزمان
كفايت مستمر  است و در بهبود و متكيبيش از همه بر انگيزش و يادگيري  بر اصل مشاركت در برنامه ريزي از اين جهت است كه توسعه

توانايي هاي دروني تجلي مي يابد بر همين اساس برنامه ريزي توسعه به طور جدي به دموكراسي در اهداف و روشها وابسته خواهد بود. 
 برنامه هاي ملي، مسئوليت مشترك سازمانها و نهادهايي است كه بر همديگر تأثير مي گذارند و از سوي ديگر هر چه مشاركت مردم عادي و

 روههاي ذينفع از قبيل نهادهاي صنفي يا احزاب سياسي در تهيه و اجراي برنامه ها افزايش يابد برنامه ريزي آنها معنادارتر است. بر اينگ
اساس نظام برنامه ريزي توسعه بايد به گونهاي طراحي شود كه حجم گسترده اي از مشاركت را در كليه سطوح داشته باشد. مشاركت مورد 

ه دوره طراحي برنامه مربوط نمي شود بلكه همه مراحل مطالعات،هدف گذاري، سياستگذاري،ارزيابي، تأمين منابع، اجرا، نظارت و نظر تنها ب
 ).1381ارزشيابي را در بر مي گيرد (مركز تحقيقات ايران،

ه در خصوص محيط زندگي خويش تجربه برنامه ريزي روستايي در ايران نشان مي دهد مردم روستا  كه دربسياري از فعاليتهاي توسع
شناخت عميقي دارند ، عمدتا كنار گذاشته شده و حتي فراموش شده اندبه گونه اي كه مشاركت مردم در روند تهيه و طرحهاي توسعه 

از توان  روستايي صرفاً درگرفتن اطالعات مورد نياز طرحها و گاه مشاركت مالي و فيزيكي بوده است. عدم مشاركت و عدم بهره گيري الزم
باعث نارسايي در محتوي برنامه ها و عدم توفيق در اجراي آنها شده است   علمي و كارشناسي كشور در تدوين و تصويب برنامه هاي توسعه،

 ).136، ص1383(رضواني، 
رت مشاركت مردمي در كليه ضرورت  توسعه و تحول پويا ، متوازن و پايا بويژه در نواحي روستايي ضرو بنابراين، با توجه به اينكه امروزه 

بدون برخورداري از يك زيربناي اطالعاتي مناسب و قوي نمي  سطوح برنامه ريزي و تصميم گيري را بيش از گذشته آشكار ساخته است
ا اتكاء به اطالعات وسيع و دقيق نياز دارد تا بنيز  مشاركتي جهت گيري برنامه توسعهدر هر صورت اصل توان به اهداف توسعه دست يافت. 

ي به آنها بتوان برنامه هاي مهم و صحيحي تنظيم كرده و به مرحله اجرا درآورد. به عبارت ديگر، هم برنامه ريزي و هم اجراي برنامه ها
مستلزم آگاهيهاي همه جانبه و استفاده از اطالعات دقيق و بهنگام است. اگر چه پي ريزي صحيح چنين زيربنايي به وقت زيادي  مشاركتي

ياج دارد اما بدليل اهميت آن بايد براي تحقق چنين هدفي از هم اكنون تدارك الزم ديده شود و بجاست كه برنامه ريزان و احت
سياستگذاران در هر جامعه اي كه اهداف رسيدن به توسعه را دنبال مي كنند قبل از هر چيز در جهت رفع مسائل و تنگناهاي مختلفي كه 

  ).1373مجموعه مقاالت هفتمين سمينار علمي ترويج كشاورزي كشور، ( بكوشنديش پني قرار دارد بيش از بر سر راه خدمات اطالع رسا
پژوهش حاضر كوششي جهت پاسخگويي به اين سئوال است  كه چه رابطه اي بين انواع مشاركت هاي مردمي وشاخصهاي اطالعات (سواد، 

وجود دارد؟ همچنين اين مقاله در تالش براي پاسخ به اين سوال است كه آيا بين كسب راديو و تلويزيون، و ...) در روستاهاي مورد مطالعه 
 آگاهي و اطالعات توسط مردم و نوع مشاركت آنان(سنتي و مدرن تفاوت معنا داري وجود دارد؟ 

نظر سنجش و روابط بين جهت پاسخ به سواالت فوق فرضياتي به شرح ذيل تدوين گرديد كه از طريق آزمونهاي مربوطه متغيرهاي مورد 
 آنها روشن گرديد.

 بنظر مي رسد اطالع رساني و ارتقاء سطح آگاهي روستائيان موجب افزايش مشاركت آنان مي شود. -1
 بين شاخصهاي اطالعات (سواد، راديو و تلويزيون، و ...) و مشاركت مردم در فعاليتهاي سنتي و اجتماعي ارتباط وجود دارد. -2

  ت و مشاركت مردم در امور سياسي ارتباط وجود دارد.بين شاخصهاي اطالعا -3
 رد بين شاخصهاي اطالعات و مشاركت مردم در امور خدماتي ارتباط وجود دا-4

 
 
 
 



 ادبيات و مباني نظري  پژوهش 
  

واژه هاي مشاركتي براي هر چند كه آغاز مشاركت در ميان جوامع انساني را مي بايست همگام با تاريخ خلقت و در كنار هم بودن بشر دانست ولي  
شاهد ورود اين مفهوم در توسعه روستايي  1980و1970وارد فرهنگ توسعه گرديد و چند دهه پس از آن يعني دهه هاي  1950نخستين بار در دهة 

 هستيم .
معناي سهيم شدن در چيزي به معني قسمت، جزء و بخش گرفته شده است.و به  partاز مشاركت تعاريف بسياري شده است، كلمه مشاركت از ريشه 

 ).285 ،1375، يا گرفتن قسمتي از آن است. (حامدمقدم
 مشاركت فرايندي اجتماعي ، عمومي، يكپارچه، چندگانه، چند«واژة مشاركت امروزه يكي از بخشهاي اساسي در فرهنگ توسعه به شمار مي رود. 

مشاركت در مفهوم گسترده اش برانگيختن  ل توسعه است و به عقيدة يوماللَفرهنگي است كه هدف آن كشاندن همة مردم در همة مراح بعدي و چند
» ( حساسيت مردم و در نتيجه به معني افزايش درك و توان آنان جهت پاسخگويي به طرحهاي توسعه و نيز به معناي تشويق ابتكارات محلي است 

 ).185 ،1380ازكيا و غفاري
داوطلبانه اي كه از طريق آنها اعضاي يك جامعه در امور محله، شهر و روستاي خود شركت مي كنند و به  مشاركت عبارت است از فعاليتهاي ارادي و«

چمبرز معتقد است كه در دو دهه ).93 ،1375صورت مستقيم و غير مستقيم در شكل دادن به حيات اجتمايي خود شريك مي شوند ( محسني تبريزي، 
رفه اي متمركز بر اشيا به سوي الگوي حرفه اي متمركز به مردم جابجا شده است .وي معتقد است جابجايي ي گذشته الگوهاي توسعه از سمت الگوي ح

گوناگون ، از سمت الگوي اشيا به سمت الگوي مردم مستلزم تغييرات زيادي است . باال به پائين بيشتر پايين به باال مي شود ، همشكل و يكنواخت به 
به نظر چمبرز در اين جابجايي نخبگان و كساني كه قدرت در دست ويا و قابل كنترل به غير قابل كنترل تبديل مي شود. ساده به پيچيده ، ايستا به پ
جايي الگوها مي بايست كنار بايستند و ميدان را براي مردم محلي خالي كنند ،تا آنها خودشان همه كارها را به دست بگيرند آنها مي باشد بعد از اين جاب

  و از مردم محلي هم چيزهايي فرا بگيرند.  محلي هم چيزهايي فرا بگيرند و از مردم
در واقع  ).(Lowe et al, 1999, p14-17در اصل مي توان عنوان كرد كه: مشاركت مفهومي در ارتباط با توسعه است كه با انتقال قدرت همراه است

رسمي بتوانند بر مشكالت خود فايق آيند، يعني خوداتكا شوند و نيازهاي خود را  وسيله اي است  تا مردم به كمك آن و بدون اتكاي جدي بر نهادهاي
 ) ».119 ،1381پاپلي يزدي و ابراهيمي،  » ( رفع كنند

م و در امور روستا در قالب گروههايي ك ناز تعاريف ارائه شده فوق مي توان دريافت كه : منظور از مشاركت روستائيان،  شركت آگاهانه و اختياري آنا
ظم در بيش سازمان يافته است كه تالشهاي مشترك آنها را به سوي منافع مشتركي رهنمون مي سازد. از اين رو هر گونه كنترل خارجي كه به اعمال ن

 ميان مردم روستايي منجر شود به معناي مشاركت حقيقي روستائيان نيست.
 
 

 ن ابعاد عبارتند از: مشاركت فعاليتي است كه در ابعاد مختلف قابل انجام است اي
 ابعاد اقتصادي مشاركت -1

كه مشاركت از ديدگاه اقتصادي حضور آزادانه انسان در يك فعاليت اقتصادي و مبتني بر نگرش مادي است. اين ديدگاه بر اين نكته تأكيد دارد 
هاي  اين كار عالوه بر منتفع شدن افراد درگير در طرحبايستي براي افراد ذينفع سود و منفعت مساوي در بر داشته باشد. با  هاي مشاركتي مي حركت

اي براي انجام دادن كار با كيفيت خوب،  گردد. عالوه بر اين، ديدگاه فوق مشاركت را وسيله مشاركتي، موجب تقويت بنيه اقتصادي  روستا نيز مي
 داند. بهبودي مداوم و نوآوري مي

 

 
 



 
 ابعاد اجتماعي و فرهنگي مشاركت -2

هاي اجتماعي و برخورداري كامل از همه اشكال زندگي اجتماعي بدون در نظر  ديدگاه اجتماعي به معني حضور انسان در همه برنامهمشاركت از 
كنند، بر اين باورند كه در كشورهاي جهان سوم، مشاركت در  گرفتن نژاد، جنس، رنگ، سن و غيره است. افرادي كه مشاركت را از اين ديدگاه تفسير مي

هاي توسعه اجتماعي است. داوطلبان مردان و زناني هستند كه با  در برنامه  هاي توسعه اجتماعي، در حقيقت همكاري داوطلبانه مردم روستا، پروژه
ت وق  هاي مناسب، معلومات و تجربيات خود را بدون چشمداشت به منافع مادي براي مدتي به طور تمام ي كافي و با استفاده از فرصت تخصص يا تجربه

نمايند  هاي بهزيستي نموده و در ارائه خدمات همواره از اصل مساوات و حقوق انساني و احترام متقابل حمايت و پيروي مي وقت، وقف كوشش يا پاره 
 ).71 ،1371(عفتي، 

دي در هر نوع مشاركتي به ويژه در البته ايفاي نقش داوطلبانه نياز به ساماندهي منظم و دقيق دارد. در ادبيات توسعه، وجود سازماندهي ، اصل بنيا
هايشان  اي براي بيان خواسته يافته هاي اجتماعي است. بايد توجه داشت كه اكثريت وسيعي از تهيدستان روستا، ساختار تشكيالتي و سازمان مشاركت

). اين مشكل (منزوي بودن و سطح 43 ،1376ور، پ اند (جمعه اند. اين قشر اغلب منزوي و با سطح سواد پايين به طبقه نخبگان روستايي وابسته نداشته
 هاي اجتماعي ايجاد كنند.  اي براي حضور در طرح يافته سواد پايين) سبب شد كه نتوانند، ساختار تشكيالتي مناسب و سازمان

ترين عوامل در توسعه  جزء ضروريهاي فرهنگي  مشاركت در فعاليت  مشاركت از ديدگاه فرهنگي نيز قابل طرح است. به نظر معتقدان به اين ديدگاه،
ها يا افراد تأمين  هاي مشخصي براي همه گروه هاي انساني و شأن و مقام فردي است. مشاركت در زندگي فرهنگي بدين معنا است كه فرصت كامل ارزش

يك زندگي هماهنگ و موزون و پيشرفت  شود تا نظر خود را آزادانه ابراز كنند، ارتباط برقرار كنند و به منظور رشد كامل  شخصيت خود به خاطر
 ).57 ،1372تري،النهاي خالق شركت كنند (ك فرهنگي جامعه در فعاليت

هاي  و اتخاذ شيوه  گيري در مشاركت هدف و مقصد نهايي، ارتقاي سطح معنوي و فرهنگي كل جامعه است. بنابراين مشاركت مردم در تصميم
 ها و به تبع آن كشورها است.  هاي مردم، شرط اساسي در توسعه فرهنگ اهيساالرانه و باال بردن سطح دانش و آگ مردم
 
 

 
 
 ابعاد سياسي مشاركت -3

كنفرانس جهاني اصالحات كشاورزي و توسعه روستايي،  1979است. در سال  هاي اخير طرفداران فراواني پيدا كرده ديدگاه مشاركت سياسي  در دهه
است. از آن زمان به بعد بحث تفويض اختيار و قدرت اهميت  نموده تايي به عنوان كليد مشاركت تأكيد فراوان بر انتقال قدرت و اختيار به مردم روس

بردن منش  زياد در فرهنگ توسعه پيدا كرد. اما ارائه تعريف جامع و كامل و تعيين چارچوب دقيق اين مفهوم، كار بسيار مشكلي است. بعضي آن را باال
دانند. بعضي ديگر  تر در محيط روستا مي هاي روستاييان و توانمند كردن آنها، براي مديريت بهتر و مشاركت وسيع توانايي سياسي و ارتقاء مهارت و

گيري و عمل كردن به مواردي است كه  توانمند كردن روستائيان براي تصميم تري از آن ارائه داده و معتقدند كه تفويض قدرت و اختيار،  تفسير بنيادي
ها به هر شكلي كه باشد، در يك نقطه مشتركنند و آن اين  دند در توسعه كسب و كار جامعه روستايي ضروري است. اين گونه تجزيه و تحليلخود معتق

  ).3 ،1374كه تفويض اختيار و قدرت براي مشاركت ضروري است (كالنتري، 
0Fچمبرز

د و ميدان را براي مردم محلي نبايست كنار بايست مي باشد  نها ميمعتقد است كه در اين جابجايي نخبگان  و كساني كه قدرت در دست آ 1
 خالي كنند،  تا آنها خودشان همه كارها را به  دست بگيرند و از مردم محلي هم چيزهايي فرا بگيرند.

 
مر از اين جهت است كه ثر است ، آگاهي و اطالع رساني به مشاركت كنندگان است اهميت اين ا<از عوامل مهمي كه در جلب مشاركت عمومي م

اي مشاركت كنندگان آگاه و فرهيخته الزمه مشاركت كار آمد است و اطالع رساني به مشاركت كنندگان موجب بر انگيختن آنان و ايجاد انگيزه بر

                                                 
Chambers-۱  



ولوپي جورجيا از آن بعمل در موسسه تكن 1962شايد پذيرفته ترين تعريف از علم اطالع رساني تعريفي باشد كه در سال مشاركت خودجوش خواهد بود. 
اطالع رساني دانشي است كه به بررسي خصوصيات و رفتار اطالعات، نيروي حاكم بر جريان اطالعات و ابزار آماده سازي « آمد. در اين تعريف آمده است 

جمع آوري، سازماندهي، ذخيره، بازيابي،  اطالعات براي به حداكثر رسانيدن دستيابي و قابل استفاده نمودن آن مي پردازد. آماده سازي اطالعات شامل
 ).1371تفسير، اشاعه و استفاده از آن مي گردد.(مهدوي، 

  
شرفت هيچ فعاليت توليدي و تحقيقاتي بدون اطالعات كافي ، مناسب، درست و روزآمد با موفقيت به انجام نمي رسد. اطالعات صحيح و بهنگام به پي

ي اقتصاد ملي كمك مي كند.برخي از عمده ترين منابع كسب اطالعات روستائيان شامل رسانه هاي جمعي و علمي و فني و ايجاد شالوده محكم برا
 آموزش روستائيان بوسيله سازمانهاي مرتبط مي باشد.

 
 
 :رسانه هاي جمعي  -1

چه كه در آنها مطرح مي شود، اگر منطبق با رسانه جمعي يكي از منابع قوي الگودهي است و بدليل سرو كار داشتن مردم با اين منابع اطالع رساني آن
شاهد هستيم كه مردم در نوع لباس، حرف زدن، تكيه  بعضا. چنانچه موجب الگو گيري آنان از رسانه ها مي شودآرمانها و ارزشهاي دروني فرد باشد 

 .كالمها از بعضي رسانه ها تقليد مي كنند
نوشتاري از قبيل روزنامه، مجالت و كتاب ها و همه گونه هاي ارتباطات پخشي از قبيل راديو،  رسانه هاي جمعي يا گروهي ، به تمام اشكال ارتباط

. وسايل ارتباط جمعي به سبب نقش خاصي كه در انتقال ) 63، 1382تلويزيون و سينما، كه براي عموم مردم هستند اشاره مي كند (استفن مور، 
و مصالح عمومي اداره شوند مي توانند در تحوالت گوناگون اجتماعي آثار مثبت بجاي گذارند. هر چه  فرهنگ ايفا مي كنند در صورتي كه بر اساس منافع

يد مي گردش اطالعات و حجم اطالعاتي كه از اين طريق به جامعه داده مي شود زيادتر باشد به همان ميزان جامعه فعالتر شده و خالقيت بيشتري پد
 ).1385يشتر توان ملي گردد(موسي نژاد، آيد و مي تواند موجب اعتالي هر چه ب

در يك دسته بندي، رسانه هاي جمعي به دو دسته سنتي و جديد تقسيم مي شوند. منظور از رسانه هاي سنتي مكان هايي مانند مساجد، مدارس و   
معه است و در آن مسائل روز  مطرح مي شوند در ). اين مراكز به لحاظ اينكه محل اجتماع عده اي از افراد جا 79 ،1382،دانشگاه ها است. (استفن مور

 شمار رسانه ها قرار مي گيرد. چنانچه در اوايل اسالم مسجد محل بيان و دستيابي به اطالعات و اخبار روز بود.
 . اينترنت و ... مي شوددسته دوم از رسانه ها، رسانه هاي جديد است كه شامل، روزنامه ها ، نشريات، كتاب، راديو، تلويزيون، سينما، كامپيوتر، 

براي رسيدن به مشاركت نيازمند  جامعه است.به جامعه  "فرهنگي بخشي  هويت"در جلب مشاركت مردم،  رسانه ها يكي از كاركردهاي نوين   
 رسانه ها در رفع اين نياز نقش قابل توجهي دارند.  كه مجموعه مشتركي از ارزشها و اهداف است

انند بعنوان ابزار تشخيص مسايل و مشكالت عمل كنند. معموالً زماني كه يك مشكل با زندگي مردم عجين مي شود رسانه ها رسانه هاي ارتباطي مي تو
كالت مي توانند با نمايش گذاشتن نشانه هاي آن مشكل، به آگاه سازي جامعه در مورد آن كمك كنند. رسانه ها به تعريف واضح و روشن مسايل و مش

هها و اجتماعات كمك كنند. يك نوار ويديوئي يا يك برنامه راديويي مي تواند به اجتماعات مختلف در جهت درك مشكالت و مسايل در بين افراد، گرو
رده مشترك و بسيج كردن نيروهها و منابع جهت مبارزه با مشكالت موجود كمك كند. رسانه ها مي توانند به نزديك شدن مسئوالن به مردم كمك ك

عالوه بر اينها، ارتباطات مي تواند  نند،يق نظامهاي آموزش از راه دور  آموزش الزم براي گروههاي حاشيه اي و دورافتاده را فراهم كاز طر وهمچنين 
الخره اباعث افزايش حس برادري و نوعدوستي جهت غلبه بر موانع فرهنگي و زباني شوند و به انسانها كمك كند كه به اعضاي يكپارچه بدل شوند و ب

 ).71، 1382 استفان مور،تباطات سرآغاز تبديل شدن مشاركت به يك روال طبيعي براي حل مشكالت جامعه است.( ار

 
چيرگي  بزرگترين و پراهميت ترين افتخار بشر امروزي در مقايسه با دورانهاي گذشته، ميزان علم و دانش او براي غلبه بر جهل و خرافات مي باشد.

در انتقال دانسته هايش به نسلهاي آينده، برقراري ارتباط عميق فرهنگي، و بطور كلي پيمودن پله هاي ترقي، در سايه انسان بر طبيعت، توفيق او 
وزه آموزش و تعليم و تعلم امكان پذير شده است. اگر روزي ثروت، صنعت و فناوري منابع قدرت به شمار مي رفت، بدون شك بايد قبول كرد كه امر



 ,Okle ,P) .( ي شود كه داراي آموزش و نظامهاي آموزشي اثربخش بوده و در فراهم كردن و پردازش اطالعات پيشقدم باشدملتي قدرتمند محسوب م
and Marsseden,D,1984 

ند و در يك محيط صميمي و با تفاهم سعي مي كن آموزش را مي توان فرآيندي دانست  كه در آن فراگير و آموزشگر، درگير فعاليتهاي متقابل هستند
آموزش به مجموعه اي از فعاليتهاي پيوسته و  ") به عبارتي  1373پديده هاي عالم را بشناسند و بر دانايي ها و آگاهي هاي خويش بيفزايند(زماني پور، 

ا و تجربه ها را داراي تاثيرهاي متقابل گفته مي شود كه طي آن آموزشگر به كمك فنون آموزشي و وسايل ديداري و شنيداري نتايج حاصل از پژوهشه
 ).1371(ايرواني،  "در قالب برنامه هاي آموزشي به فراگيران خود منتقل نمايد

  
 در مشاركت مردمي و اجتماعي تحصيالت آموزش و  نقش   

ز صاحب نظران در توسعه به منظور جلب مشاركت اعتقاد دارند و به مشاركت، به ديده ترزيق مي نگرند برخي ا "مداخله دولت "برعكس گروهي كه به
و اعتقاد دارند كه مشاركت با بخشهاي دولتي هم كار دشواري نبوده و قابل  مي دانند   "پايين به باال"توسعه روستايي  مشاركت را نوعي فرآيند 

روستايي به وسيله آنها دستيابي مي باشد. با اين استنباط اعتقاد آنها اين است كه آموزش و ايجاد جايگاه تشكيالتي كه گروههاي معيني در مناطق 
باال ، در هر دو بتوانند مشاركت خود را در امور اعمال كنند پسنديده تر است. در هر حال، مشاركت چه از نوع باال به پايين باشد و چه از نوع پايين به 

ن در برنامه هاي ترويجي و آموزشي هستيم، دنبال افزايش تعداد مشاركت كنندگاه حالت ، نياز به آموزش ، محسوستر و جدي است. زيرا ما نه تنها ب
ش وسيله بلكه براي بهبود مشاركت افراد نيز بعنوان يك اصل، ارزش قائليم. البته در مورد اين موضوع كه مشاركت وسيله انجام آموزش است، يا آموز

1Fو تنگاتنگي وجود داشته و دارد. گروم بريج جلب مشاركت است، بحث وجود دارد، ولي واقعيت اين است كه بين آموزش و مشاركت ارتباط نزديك

نيز  2
لذا براي انتقال ). 97، ص1372عنوان مي كند: براي مشاركت به آموزش نياز داريم و آموزش نيز از طريق مشاركت حاصل مي شود. (گروه نويسندگان، 

 ايده ها و جلب مشاركت نيازمند سطحي از آموزش و تحصيالت مي باشيم. 
، ادعاي گروم بريج، راجع به ارتباط تنگاتنگ آموزش با مشاركت مورد تاييد  قرار 1930و متون نشان مي دهد كه بعد از اوايل دهه  بررسي كلي منابع

در قرن  "دبيرستان جامع"براي مشاركت به عمل آمده است و يا ايجاد  "آموزش بزرگساالن "گرفته است. براي مثال برنامه هاي وسيعي در زمينه 
در كانادا چه در كشورهاي توسعه يافته و چه در ساير كشورها را مي توان ذكر  "برنامه راديويي كشاورزان "ستفاده از راديو و بحث هايي چون گذشته و ا

 )(Mclaverty, 2002 كرد
 
  
 
 

ي شوند. با ورود وسايل ارتباط جمعي وسايل ارتباط جمعي نزديكي سليقه ها، خواسته ها و انتظارات تمامي ساكنان يك جامعه را موجب معالوه بر اين 
اليق و به جامعه، خرده فرهنگها، فرهنگهاي خاص و مجزا، ناپديد مي شوند و به نوعي تمامي ساكنان يك جامعه تشابه مي پذيرند و در سبك زندگي، ع

اين روند را توده شدن تمامي مردم در يك محدوده خواسته ها از الگوهاي مشابهي كه وسايل ارتباط جمعي به آنها مي دهند، برخوردار مي شوند. كازنو 
 ). 88-87، 1384 ،جغرافيايي با مرزهاي ملي مي داند.( گروه نويسندگان

 
حلقه  صداي راديو، يا تصاوير تلويزيون و يا نوشته روزنامه ابزاري است در راه احساس تعلق اجتماعي. با خواندن روزنامه احساس مي كنيم ما هماز سويي 

طالعه زنجيره جامعه ايم، ما هم مانند هزاران نفر اين وسيله را مطالعه مي كنيم. پس، احساس اشتراك، تعلق و پيوند متقابل خواهيم داشت. با ماي از 
لعه روزنامه يا شنيدن راديو، از حوادث محيط  پيرامون خود اطالع كسب مي كنيم. عالوه بر اين، مطالعات مختلف نشان داده است كه هر قدر مطا

، يابد روزنامه، شنيدن راديو و تلويزيون كاهش مي پذيرند، به همان نسبت نيز مشاركت اجتماعي بعنوان شاخصي از احساس تعلق به جامعه كاستي مي 

                                                 
۱- Grrombridge   



2Fزلتهمانطور كه ژاان استو

علول مشاركت طالعه روزنامه يا هر وسيله ارتباط جمعي هم علت و هم مممي نويسد: » وظايف و كاركرد مطبوعات«در اثرش  3
ركت اجتماعي است. مشاركت در حيطه اجتماعي مستلزم آگاهي از حوادث آن است و بالعكس. مطالعه روزنامه يا هر وسيله ديگر ارتباطي موجبات مشا

 ).93-92، 1384اني، (ساروخ فراهم مي سازد همعافعاالنه تري در حيات جمعي را فراهم مي آورد، خواندن روزنامه امكان همانندي خواننده را با كل ج
     
 

 مشاركت سياسي و سطح تحصيالت 
مشاركت سياسي جايگاه بلندي را در جامعه شناسي سياسي به خود اختصاص داده است و جنبه هاي گوناگون آن مورد بحث و بررسيهاي پژوهشگران 

حزاب، گروههاي فشار، رابطه مردم و حكومت، جامعه مدني مختلف قرار گرفته است. مشاركت سياسي با مهمترين مباحث مربوط به علم سياست، نظير ا
بسيار  و نظاير آن، پيوند عميق و ناگسستني دارد. مشاركتهايي نظير عضويت در احزاب سياسي، شركت در راهپيماييها، اعتصاب، و تحصن و امثال آن،

رين مراتب قرار مي گيرد. در مشاركت انتخاباتي افراد در زماني كوتاه و با وقت گير و پرهزينه اند. در مقابل، مشاركت انتخاباتي، از اين لحاظ در پايين ت
ي و گذرا برقرار مي كنند. با وجود اين، مشاركت انتخاباتي حصرف هزينه اي ناچيز به پاي صندوقهاي راي مي روند و با دنياي سياست ارتباطي سط

 ). 186-185، 1377(عليخاني،  است مهمترين و متداولترين نوع مشاركت سياسي
ركت از ميان مغييرهاي اطالعاتي، سطح سواد نقش مهمي در مشاركت انتخاباتي و سياسي ايفاء مي كند و پژوهشهاي انجام شده نشان مي دهد كه مشا

رصد مشاركت انتخاباتي بسيار تحت تاثير ميزان تحصيالت افراد است. دانيل گاگسي، جامعه شناس سياسي معروف فرانسه، نشان داده است  كه د
 ).199، همانانتخاباتي در دارندگان مدارك تحصيلي باالتر بيشتر از كساني است كه مدارك تحصيلي پايين تري دارند. (

 
 

 همچنين لرنر معتقد است كه امر توسعه با چهار متغيير مرتبط است:
 افزايش ميزان شهرنشيني
 گسترش سواد و معلومات 

 ي دسترسي مردم به وسايل ارتباط جمع
 افزايش مشاركت سياسي و اقتصادي مردم

ني سبب او ابتدا يك رابطه خطي را ارائه داد و سعي نمود ميان اين چهار متغير رابطي علّي مطرح كند و نشان دهد كه چگونه افزايش ميزان شهرنشي
ر به افزايش شوق مشاركت و همدلي خواهد گسترش سواد و معلومات شده و سپس منجر به توسعه وسايل ارتباط جمعي مي شود و اين مجموعه منج

 شد؛او اين رابطه را بصورت زير نشان داد:
 
 
 
 

 گسترش وسايل ارتباط جمعي              مشاركت             ت گسترش سواد و معلوما            شهرنشيني     
  

 ). 34-33، 1374(محسنيان راد،  ه مدرن دانسته استلرنر حاصل اين رابطه را تبديل جامعه سنتي به جامعه مشاركت جو و يا جامع
به اين  لرنر حركت از مرحله سنتي به مرحله گذار و سپس جامعه نوين را همراه با تغيير نظامهاي ارتباط شفاهي به نظامهاي ارتباط جمعي مي داند.

يرا وسايل ارتباط جمعي مهارتها و نگرشها و رفتارهاي تازه اي را ترتيب نظامهاي ارتباط ميان فردي سنتي به تقويت نگرشها و آداب سنتي مي انجامد، ز

                                                 
    Stoetzel - ۳  



د و در واقع پيش شرط مشاركت كنآموزش مي دهند. لرنر معتقد است كه وسايل ارتباط جمعي بعنوان كارگزار و شاخص تغيير ، اين روند را تسهيل مي 
 ).35، 1374رد(محسنيان راد، در جامعه، وجود اين وسايل است كه بر نگرشها و رفتار فرد اثر مي گذا

مدل او  لرنر بعدها در مورد ارتباط متغيرهاي توسعه تجديد نظر نمود و يك كنش متقابل را ميان سواد و وسايل ارتباط جمعي در مدل خود جاي داد و
 ).37، 1374به شكل زير درآمد: (محسنيان راد، 

 
 3نمودار 

 

 
   

 
ه از نظريه پردازان به نام مكتب تعاون با طرح نظريه كار دل انگيز به غناي ادبيات مشاركت كمك كرده است ، به عقيده وي شارل فوري

انسان داراي مشكالت متعددي است كه همه خوب و پسنديده و هادي و محرك آدمي در رفتار و كردار وي هستند. نبايد از بسط اين 
تلفيق و راهنمايي آنها كار را دل انگيز ساخت و به اين ترتيب دشواري اجبار در كار را از ميان  لذات جلوگيري كرد، بلكه بايد با

 ).24:1381،  برداشت.(پاپلي يزدي
 ويتز جهت جلب مشاركت مردم در سطح محلي رعايت دو شرط را ضروري مي داند:

  سازماندهي كشاورزان در انجمن هاي محلي دهقاني كه مورد قبول مردم باشد. -1
درك و بينش برنامه ريزان از نظام ارزش و روش زندگي مردم جهت ايجاد يك تشكيالت متناسب با همياري افراد بومي ، به همين  -2

دليل بررسي هاي اجتماعي و انسان شناسي پيش نيازهاي مهمي جهت شروع فعاليت هاي توسعه در سطح روستا هستند(حامد 
 ). 201:1372مقدم ، 

ايندي مي داند كه باعث رشد توانايي هاي اساسي انسان از جمله شان و منزلت انساني و قدرت تصميم گيري و عمل ميسرا مشاركت را فر
افراد مي شود و به عقيده وي اگر مشاركت مبناي مردمي داشته باشد ، شخصيت متكي به خود و روحيه تعاون را در جامعه ايجاد آگاهانه 

الت مواجه مي شود آنها را به صورت جمعي از سر راه خود بر مي دارد و همين اعتماد به نفس و مي كند و يك گروه منسجم وقتي با مشك
 . غرور نسبت به توانايي هاي گروه در حركت جمعي تاثير مي گذارد

برنامه ريزي  اخير ، راه عمده توسعه را صرفا ازمجراي مشاركت و هساليا عمر به عنوان يكي از متفكرين توسعه روستايي و مشاركت در ده
از پايين به باال مي داند. او هر گونه پيش شرطي را براي جلب مشاركت رد مي كند و حتي معتقد است كه نداشتن سواد نيز نمي تواند 

مردم ايجاد نمايد به شرط آنكه مردم  در معرض فراگردهاي تصميم گيري قرار بگيرند و در ضمن فراگردهاي خللي در راه مشاركت 
 ي در بر گيرنده موضوعها و مسائلي باشد كه با آنها مواجه هستند. تصميم گير

 سواد و معلومات

 وسايل ارتباط جمعی

 مشارکت شهرنشينی



سترش مشاركت در جامعه مي پردازد، وي بر اساس اين مدل معتقد است كه عدم بر اساس مدلي به تبيين علل عدم توجه و گ1ليپست 
نتخابات انجمن ها ، اتحاديه ها ، صنوف ، عالقه و گرايش مردم و گروه هاي مختلف اجتماعي و فعاليتهاي سياسي و اجتماعي از قبيل ا

سياسي، فرهنگ و نظام باور ها و ارزش هاي جامعه مي  –سنديكاهاي كارگري شوراهاي محلي و غيره ناشي از نيروها وساختار اجتماعي 
هرگاه اطالعات كافي از  اجتماعي افراد در يك جامعه مي گردد ناشي از اين امر است كه –باشد . در اين مدل آنچه مانع مشاركت سياسي 

اجتماعي يك جامعه در اختيار افراد آن جامعه گذاشته نشود و مردم از منافع خود در امر مشاركت به خوبي  –روند فعاليت هاي سياسي 
آگاهي نيابند، هيچ گاه نمي توان انتظار فعاليت هايي مشاركت جويانه براي افراد داشت . در واقع اطالع رساني و آگاهي دادن الزم به 

گاهي در جامعه به دليل ضعف در اطالع رساني ، پايين بودن  ت هاي مردمي مطرح مي باشد. افراد از اهم مفاهيمي است كه در مشارك
اجتماعي مي دانند. لذا كمتر –دانش و آگاهي سياسي ، مردم عمال خود را فاقد توانايي و كارايي الزم در جهت مشاركت در امور سياسي 

نها مربوط نيست و يا تخصصي در اين مورد ندارند ، دخالت نمايند. از سوي به خود اجازه مي دهند كه به قول خودشان در اموري كه به آ
كمرنگ  مي باشد، به طوري كه تاالگون نيز بدان اشاره مي كند كه در ديگر اعتقاد به مشاركت در برنامه ريزان و تصميم گيرندگان نيز 

ي كه هدف توسعه اند ، هيچگاه با هم همگام و در يك طرف رهيافتهاي سنتي توسعه ، طراحان و برنامه ريزان پروژه هاي توسعه وكسان
ميز مذاكره و برنامه ريزي نيستند ، آنها معموال در سطوح متفاوتند و عمدتا طراحان  برنامه ها در سطوح باالتري قرار دارند(كالنتري 

،5:1374.( 
ستايي ،آگاهي و نظام اطالع رساني است. اطالعات در بدين ترتيب يكي از شروط مهم براي نهادينه كردن مشاركت مردمي در توسعه رو 

 اين زمينه به سه دسته تقسيم مي شوند كه عبارتند از : اطالعات ايدئولوژيك ، اطالعات فني ، اطالعات عملياتي يا ميداني. 
تغييرات پيشنهادي ، از جمله شامل آگاهي هايي در زمينه تدابير سياسي دولت و توضيحاتي در باره هدف نهايي از اطالعات ايدئولوژيك 

چشم انداز هاي جامعه آينده است. اگر بخواهيم مشاركت مردم را در زمينه طرحهايي كه خود فرصت انديشيدن به نتايج آن را ندارند 
 جلب كنيم ، اطالعاتي اين چنين اهميت بيشتري دارند. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

پژوهش حاضر بر اساس هدف كاربردي و مبتني بر روش همبستگي است . داده هاي پژوهش به وسيله روش اسنادي و ميداني گردآوري شده است ، 
در شش روستاي  جهت گردآوري داده ها ي ميداني ،پرسشنامه محقق ساخته به كار گرفته شد. اين پرسشنامه كه بر واحد تحليل خانوار متكي است

اطالعات فردی در مورد 
 مشارکت

تصو فرد از پيامدهای 
 مشارکت

تصور فرد از قضاوت 
 ديگران در موردمشارکت 

 عوامل فردی و روانشناسی

 عوامل اجتماعی و فرهنگی

انگيزه فرد برای بدست 
 آوردن توقعات ديگران

ی ارزيابی فرد از پيامدها
 مشارکت

سوابق فرد درزمينه 
 مشارکت

فراينددرونی کردن ارزشهای 
 مشارکت

فرايند نهادينه سازی و کاهش 
 اختالفات اجتماعی 

فرايند تکوين و تقويت جامعه 
 مدنی 

 عوامل اقتصادی
 انگيزه فرد

 مشارکت



طبقه بندي خانوار كه از طريق نمونه گيري تصادفي  316زيده با سطوح توسعه يافتگي زياد و كم از شهرستان شيروان چرداول در استان ايالم از برگ
ارتند از  مشاركت در چهار مولفه مجزا بيان شده است كه عب متغير تابع، مشاركتدر اين مطالعه، .گردي. انتخاب شده بودند، جمع آوري  شده 

 اقتصادي، و مشاركت اجتماعي و فرهنگي، مشاركت خدماتي و مشاركت سياسي. -اجتماعي
داشت و برداشت محصول، گاوداري چكانه اي  كاشت،اقتصادي در اين مطالعه با شاخصهايي همچون ميزان مشاركت در معرفهاي  -مشاركت اجتماعي 

 و واره سنجيده مي شود.
مراسم ازدواج يا عزاي افراد،  بسيج مردم براي رفع مشكالت روستا و مشاركت در مراسم مذهبي  فرهنگي از طريق شركت در -مشاركت اجتماعي  

 شده است. سنجش
مشاركت سياسي نيز شامل شاخصهاي شركت در انتخابات رياست جمهوري، انتخابات مجلس شوراي اسالمي و انتخابات شوراي اسالمي روستا مي 

 باشد. 
 ت خدماتي به شركت روستائيان با شاخصهاي ساخت بناهاي عمومي، ايجاد خدمات زيربنايي و حل مشكالت بهداشتي و درماني تبين مي گردد.مشارك
شامل اطالعات در چهار شاخص سواد و تحصيالت، راديو و تلويزيون، روزنامه و مجالت، كامپيوتر و اينترنت، استقبال از كالسهاي آموزشي مستقل متغير 

 ديده است. ترويج كشاورزي تعريف گر
 موقعيت جغرافيايي و جمعيتي منطقه مورد مطالعه 

. اين شهرستان بر اساس سرشماري نفوس و مسكن،  در شمال شرقي استان ايالم قرار داردكيلومتر مربع  2235شهرستان شيروان چرداول با وسعت 
آبادي داراي سكنه است. در سال  204دهستان،  8بخش،  3شهرستان شيروان چرداول شامل داراي شهرهاي سومار، سرابله ، آسمان آباد و توحيد است 

مركز ( درصد در نقاط روستايي ساكن بوده اند 74درصد در نقاط شهري و حدود  26نفر بوده كه از اين تعداد قريب  73973جمعيت شهرستان  1385
كه داراي مشخصات   عليا، سرتنگ، چشمه خزانه، چشمه كبود و جوب دراز برگزيده شده اند براي پژوهش روستاهاي شباب، زنجيره ).1385آمار ايران ، 

 ذيل مي باشند.
 ويژگيهاي روستاهاي نمونه 1جدول 

 
 خانوار جمعيت موقعيت فاصله تا شهر (سرابله) به كيلومتر دهستان نام روستا 

 693 3363 دشتي 3 شباب شباب
 532 2519 پايكوهي 5 شباب زنجيره عليا

 208 967 پايكوهي 35 زنگوان سرتنگشهرك 
 145 808 ميانكوهي 15 كارزان چشمه خزانه 

 133 666 ميانكوهي 18 كارزان جوب دراز ميرزا بيگي
 66 313 ميانكوهي 20 كارزان چشمه پهن

 
1Lipset  

 يافته هاي  تحقيق 
سال،  26-35درصد بين  82/27سال،  16-25درصد بين  54/18حسب سن از كل حجم نمونه كه عمدتا سرپرستان خانوارها بوده اند بر 

مشاهده مي گردد كه گروه دين ترتيب سال سن داشته اند. ب 55درصد بيشتر از 33/17سال و 46-55درصد بين  08/10سال، 36-45درصد بين 20/26
درصد در پايين ترين رده  قرار گرفته اند.عالوه بر اين از كل 10,08سال با  46-55درصد در باالترين رده و گروه سني  82/27سال با  26-35سني 

 درصد را زنان  تشكيل مي دهند . 32/15درصد را مردان و 84/ 68تعداد جامعه نمونه



اد درصد  نيز شغل غير دولتي يا آز 6/76درصد شغل دولتي و  4/23وضع فعاليت افراد نشان مي دهد كه از كل پاسخگويان سنجش نتايج حاصل از 

 مجرد بوده اند .                                      7/12درصد پاسخگويان متاهل و  3/87داشته اند. همچنين بر اساس اطالعات بدست آمده از نتايج اين تحقيق، 

ت گرفته است نشان مي دهد  كه از رده بيسواد ، راهنمايي، ديپلم، ليسانس، و فوق ليسانس و باالتر صور 5ارزيابي وضع تحصيلي پاسخگويان كه  در   
درصد ليسانس و 1/23درصد ديپلم، 3/26درصد راهنمائي، 9/13درصد بيسواد ويا در حد دبستان، 7/29كل تعداد پاسخگويان  در بين سرپرست خانوارها 

مقطع طور كه انتظار مي رفت ليسانس و باالتر با درصد، باالترين رده وهمان7/29درصد فوق ليسانس و باالتر بوده اند. در اين راستا مقطع بيسواد با  0/7
 درصد در پايين ترين رده قرار داشته اند. 0/7فوق 

 
 
 

  



 با استفاده از آزمون هاي آماري فرضيات پژوهش به شرح زير مورد سنجش قرار گرفت: با توجه به داده هاي پژوهش و 

يافته  وابسته و سطح آگاهي به عنوان متغير مستقل مورد آزمون قرار گرفتند ، بر اين اساس مشاركت مردمي به عنوان متغير  فرضيه اولجهت آزمون 

رابطه اي كه بين كل شاخصهاي مشاركت مردمي و كل شاخصاي  60نشان مي دهد كه از مجموع  حاصل از آزمون همبستگي پيرسون  هاي تحقيق

درصد معنادار مثبت است. در بيش از يك سوم روابط  90گرديده است كه از اين تعداد حدود اطالعاتي برقرار است حدود دو سوم رابطه معنادار مشاهده 

. بنابراين ارتباط معناداري بين مشاركت مردمي و سطح آگاهي وجود دارد. بنابراين فرضيه اول مورد تاييد است. )1(جدول معناداري مشاهده نگرديد

فرهنگي (مشاركت سنتي ) و شاخصهاي اطالعاتي نشان مي دهد كه بين شاخصهاي  كاشت، داشت اقتصادي و اجتماعي  -بررسي مشاركتهاي اجتماعي

د. تنها بين و برداشت ، گاوداري چكانه اي ، واره، مراسم ازدواج يا عزاي افراد و مراسم مذهبي با شاخصاي اطالعاتي رابطه معناداري مشاهده نمي گرد

مع سطح آگاهي باالتر در جواافراد با  به عبارتي شاخصهاي اطالعاتي رابطه معناداري مشاهده گرديد. شاخص بسيج مردم براي رفع مشكالت روستا و 

در بسيج مردم براي رفع مشكالت روستا (كه يك نوع مشاركت سنتي بوده و اين مشاركت برخالف ديگر مشاركتهاي سنتي توانسته است پايدار  روستايي

انتخابات  رياست جمهوري، دد) تمايل بيشتري دارند.  بررسي مشاركتهاي سياسي (مشاركت جديد) از جمله بماند و در مشاركتهاي جديد ادغام گر

ساخت بناهاي عمومي، ايجاد خدمات زيربنايي وحل و مشاركتهاي خدماتي مانند    انتخابات  مجلس شوراي  اسالمي  وانتخابات  شوراي  اسالمي  روستا

معنادار است. بنابراين، برخالف از اين روابط با مشاركت مردمي درصد  90نشان مي دهد حدود شاخصهاي اطالعاتي  مشكالت بهداشتي و درماني  با كل

اين گونه توان مي شاخصهاي مشاركتي به سبك جديد با شاخصهاي اطالعاتي را بين شاخصهاي مشاركتي به سبك سنتي، ارتباط معنادار بسيار قوي 

ه و آگاه جامعه بيشتر متمايل به مشاركتهايي با سبك جديد هستند و كمتر در مشاركتهايي به سبك سنتي حضور مي تعبير كرد كه افراد تحصيل كرد

ركتهاي يابند و لذا با تحول در سبك زندگي و باالرفتن سطح سواد و معلومات ، بتدريج افراد آگاه و مطلع روستا مشاركتهاي جديد را جايگزين مشا

 .شود ميكم رنگ تهايي به سبك سنتي دوري سنتي مي نمايند و  مشارك

 

 

 

 
 

 

  



 
 

 آزمون همبستگي پيرسون جهت سنجش معناداري ارتباط مشاركت مردمي با اطالعات   -1جدول 
 
 
 

 آزمون همبستگي پيرسون جهت سنجش معناداري ارتباط مشاركت مردمي با اطالعات  -1جدول 
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 ، روزنامه و مجله

ستقيم   
 
315/0  

 
074/0  

 
014/0-  

 
 

051/0   
 منفي 

 كاشت، داشت و برد   097/0

عي
تما

 اج
- 

دي
صا

اقت
 

000/0 188/0 801/0 370/0 087/0  

 
 
 

072/0  
 

081/0-  007/0  074/0  
 

 اوداري چكانه ايگ  032/0
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مورد سنجش قرار شاخصهاي اطالعات (سواد، راديو و تلويزيون، و ...) و مشاركت مردم در فعاليتهاي سنتي و اجتماعي  آزمون فرضيه دومجهت  
رابطه اي  30فرهنگي (مشاركت سنتي ) و شاخصهاي اطالعاتي نشان مي دهد  از مجموع  -اقتصادي و اجتماعي -مشاركتهاي اجتماعيد.آزمون گرفتن

ترتيب  كه بين هر دو متغيير برقرار است، حدود يك سوم رابطه معنادار مشاهده گرديده است و حدود دو سوم رابطه معناداري مشاهده نمي شود. بدين
 بين شاخصهاي  كاشت، داشت و برداشت ، گاوداري چكانه اي ، واره، مراسم ازدواج يا عزاي افراد و مراسم مذهبي با شاخصاي اطالعاتي رابطهكه 

ده معناداري قابل توجهي مشاهده نمي گردد. تنها بين شاخص بسيج مردم براي رفع مشكالت روستا و شاخصهاي اطالعاتي رابطه معناداري قوي مشاه
جوامع روستايي به مشاركت در بسيج مردم براي رفع مشكالت روستا تمايل بيشتري دارند.  ات در سطح باال در اطالعآگاهي و ديد. يعني افراد با گر

تحصيل  دبنابراين، ارتباط معناداري بسيار ضعيف شاخصهاي مشاركتي به سبك سنتي  با شاخصهاي اطالعاتي را شايد اينگونه بتوان تعبير كرد كه افرا
از كرده و آگاه جامعه بيشتر متمايل به مشاركت هايي با سبك جديد هستند و كمتر در مشاركتهايي به سبك سنتي حضور مي يابند.از جهتي ديگر، 

نسبت به رابطه معنادار مستقيم، رابطه معناداري مستقيم قابل مالحظه تري  2ميان شاخصهاي اطالعاتي، تنها شاخص شركت در كالسهاي آموزشي با 
  ديگر شاخصها نشان مي دهد.

ارتباط معناداري مستقيم شاخص اطالعاتي شركت در كالسهاي آموزشي با شاخص مشاركتي سنتي كاشت، داشت و برداشت محصول بدين جهت است 
جهت باال رفتن آگاهي روستائيان  كه معموالً كالسهاي آموزشي كه از طرف نهادهاي دولتي و غير دولتي مانند جهاد كشاورزي يا اداره ترويج و غيره

برگزار مي گردد به مسئله كاشت ، داشت و برداشت محصول كه از مراحل اصلي كشاورزي روستا مي باشد توجه خاصي دارد و در راس برنامه هاي 
 آموزشي اين نهادها قرار دارد.

ليل است كه هر چه افراد تحصيل كرده تر باشند كمتر در اين نوع از ارتباط معناداري معكوس شاخص سواد و معلومات با شاخص مشاركتي واره به اين د
 مشاركت سنتي شركت مي نمايند. 

ن ارتباط معناداري مستقيم شاخص مشاركتي سنتي بسيج مردمي براي حل مشكالت روستا با اكثر شاخصهاي اطالعاتي بدليل ماهيت مشاركتي بودن اي
يافته هاي تحقيق نشان دهنده اين است كه شاخص مشاركتي سنتي مراسم مذهبي .مروز جامعه باشدشاخص است كه توانسته است پاسخگوي نياز ا

س با سواد رابطه معنادار معكوس با شاخص اطالعاتي كتاب، روزنامه و مجله و ارتباط معناداري مستقيم با راديو و تلويزيون و ارتباط معناداري معكو
ي از رسانه هاي جمعي دليل است كه افراده اين عناداري مراسم مذهبي با شاخص كتاب، روزنامه و مجله بوسطح تحصيالت دارد. معكوس بودن رابطه م

اركتي خود شنيداري و نوشتاري بيشتراستفاده مي كنند كه با توجه به تفاوتهايي كه در عالئق و نگرشها با جامعه محلي مي يابند بيشترين گرايشات مش
ه جامعه مدني و مشاركتهاي جديد نشان مي دهند در حاليكه افراد بيسواد كه عمدتا قادر به استفاده از رسانه هاي را در فعاليتهاي منجر به توسع

تي بروز نوشتاري نيستند و تمايل چنداني نيز به استفاده از ساير رسانه هاي ارتباط جمعي نشان نمي دهند بيشترين عالئق خود را در مشاركتهاي سن
 مي دهند. 
ناداري مستقيم شاخص مشاركتي مراسم مذهبي با شاخص اطالعاتي راديو و تلويزيون بيشتر بدليل تبليغات بسيار وسيع و نيز تاثير بسيار ارتباط مع

 مردم را به شركت در مراسم مذهبي ترغيب مي نمايند به گونه اي كه اين رسانه هاعمدتا بااليي كه اين نوع از رسانه بر جاي مي گذارد مي باشد 
 ).  2ول (جد
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از ديدگاه جامعه شناسي سياسي از آنجايي كه رار گرفت . جهت آزمون فرضيه سوم شاخصهاي اطالعات و مشاركت مردم در امور سياسي مورد سنجش ق

در سطوح ماهيت انتخابات و مشاركتهاي سياسي از پيامدهاي نظامهاي دمكراسي و آزاديخواهي بوده و افراد تمايل دارند كه حاكمان و مديران خود را 

آگاه بوده و از قوانين آگاهي داشته باشند و فلسفه انتخابات را درك  اداره جامعه خود برگزينند و اين محقق نمي شود جزء اينكه افراد از حقوق خود

عالوه بر اين چنين شرايطي بيانگر گذار  نمايند. به همين دليل، در مشاركتهاي سياسي و انتخاباتي معموالً افراد آگاه و با اطالع مشاركت افزونتري دارند.

 تيك مي باشدقبيله اي  به جامعه دموكرا –جامعه از حاكميت ايلي 

رابطه اي كه بين هر دو متغيير برقرار است  15مشاركتهاي سياسي (مشاركت با شيوه جديد ) و شاخصهاي اطالعاتي نشان مي دهد  از مجموع  مطالعه

 . رابطه معنادار و سه رابطه غير معنا دار بوده است 12

راد آگاه و مطلع روستا تمايل بيشتري به نوگرايي دارند و كم كم از مشاركتهاي با تحول در سبك زندگي و باالرفتن سطح سواد و معلومات ، بتدريج اف

ص سنتي فاصله مي كيرند. همچنين مشاهده دقيق داده ها نشان مي دهد كه از ميان كل روابط معنادار در هر دو گروه از شاخصها، تنها بين شاخ

هاي اسالمي روستا ارتباط معنادار معكوس برقرار است . علت آن را مي توان عدم اطالعاتي اينترنت و كامپيوتر با شاخص مشاركتي انتخابات شور

د كه دسترسي مناسب روستائيان  كه  به كامپيوتر و اينترنت در محيط نسبتاً منزوي روستايي دانست. همچنين مشاهده دقيقتر داده ها نشان مي ده

داري با شاخص اطالعاتي ميزان شركت در كالسهاي آموزشي ندارد. داليل اين امر به تمامي سه شاخص مشاركت در امور سياسي هيچ نوع رابطه معنا



زش ماهيت برنامه ها و فعاليتهاي سازمانهاي مجري كالسهاي آموزشي مانند جهاد كشاورزي و غيره مربوط مي شود كه فعاليتهاي آنها در امر آمو

 .ئيان متمركز بوده و كمتر به مقوالت مربوط به انتخابات و سياست توجه داشته اند روستائيان بيشتر در امور مرتبط با معيشت و بهداشت روستا

 آزمون همبستگي پيرسون جهت سنجش معناداري ارتباط مشاركت سياسي با اطالعات  -3جدول 
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 ارتباط معناداري بين مشاركت سياسي و سطح آگاهي وجود دارد و فرضيه سوم مورد تاييد است.  2جدول شماره بر اساس داده هاي 

 

 
 شاخص هاي اطالعات در ارتباط با مشاركت مردم در امور خدماتي روستا مورد سنجش قرار گرفت. رضيه چهارم فجهت تبين 

وض، اين همانطوري كه قبالً هم ذكر گرديد مشاركتهايي كه ماهيت نوگرايي دارند افراد تحصيلكرده و بااطالع بيشتري را به خود جذب مي كند و در ع 
شتر افراد كم سواد جامعه در آن فعاليت دارند.  امور خدماتي مانند ساخت بناهاي عمومي، ايجاد خدمات زيربنايي و حل مشاركتهاي سنتي هستند كه بي

بين دو مشكالت بهداشتي و درماني بيشتر افراد آگاه و با اطالع جامعه را به مشاركت فرا مي خواند. مشاهده دقيق داده ها نشان مي دهد كه تنها 
تي ساخت بناهاي عمومي و ايجاد خدمات زيربنايي با شاخص اطالعاتي كامپيوتر و اينترنت ارتباط معناداري مشاهده نگرديد كه شاخص مشاركت خدما

نقش بسزايي  اين امر بدين دليل است كه جوامع روستايي به كامپيوتر و اينترنت دسترسي چنداني ندارند  و اين رسانه فعالً نمي تواند در مشاركت مردم
 ).4باشد (جدول داشته 
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ارتباط معناداري بين اغلب شاخصهاي مشاركت خدماتي (مشاركت جديد) با شاخصهاي مشاركتي مشاهده گرديد. يافته ها نشان مي  به همين ترتيب 
مي تواند به داليل ماهيت اين نوع مشاركتها درصد از كل روابط بين اين دو گروه از شاخصها معنادار مستقيم است . علت اين امر  80دهد كه بيش از 

 ارتباط د اده شود.
 

 نتيجه گيري 
رابطه  60شاخص مشاركتي مي باشد   12شاخص اطالعاتي و  5بين   آزمونبررسي يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه مجموع كل ارتباطي كه حاصل 

رابطه فاقد  25رابطه معنادار معكوس است .حدود  5رابطه معنادار مستقيم  و  30 رابطه معنادار مي باشد كه  حدود35بوده  كه از اين تعداد حدود 
  .در مجموع بين مشاركت مردمي و سطح اطالعات روستائيان رابطه معنادار است  معناداري مي باشند.

ابطه معنادار بيشترين و شاخص استفاده ر 9نتايج يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه از ميان كل شاخصهاي اطالعاتي، شاخص سواد و تحصيالت با 
رابطه معنادار كمترين رابطه را با كل شاخصهاي مشاركت داشته اند. همچنين نتايج تحقيق نشان مي دهد بين شاخصهاي  5ازكامپيوتر و اينترنت با 

ير معنادار مشاهده گرديد كه در مجموع ارتباط رابطه غ 10رابطه معنادار و 20اقتصادي و اجتماعي فرهنگي  –اطالعاتي و شاخصهاي مشاركت اجتماعي 
مشاهده نگرديد. يافته هاي حاصل از استخراج پرسشنامه در روستاهاي مورد مطالعه فعاليتهاي سنتي و اجتماعي قوي و معناداري بين ميزان اطالعات و 

دال بر وجود همبستگي  اين امر رابطه غيرمعنادار است 3رابطه معنادار و  27روشن نمود كه بين شاخصهاي مشاركت سياسي با شاخصهاي اطالعاتي 
 28قوي و معنادار بين سطح اطالعات پاسخگويان با ميزان مشاركت سياسي آنهاست. همچنين بين شاخصهاي مشاركت خدماتي با شاخصهاي اطالعاتي 

 ي بين مشاركت خدماتي با سطح اطالعات پاسخگويان وجود دارد.رابطه غيرمعنادار برقرار است. به همين جهت  ارتباط معنادار 2رابطه معنادار در مقابل 
 :با توجه به نتايج بدست آمده موارد زير پيشنهاد مي شود

، قابليت اطمينان و كارائي منابع اطالعاتي توسعه تنظام برنامه ريزي توسعه روستايي بويژه در زمينه مشاركت مردمي  در كشور به كيفي از آنجا كه    
در با برقراري و به جريان انداختن خدمات اطالع رساني در كشور، تقويت كتابخانه ها، مراكز اسناد ، رسانه ها و استفاده موثر از اطالعات  ،دبستگي دار

 زمينه كشاورزي و امور مربوط به روستا مي توان از شدت نارسائيهايي اطالع رساني در روستاها كاست. 
و آگاهي هاي عمومي  در بين مردم به منظور افزايش مشاركت عمومي اقشار مختلف جامعه   افزايش سطح تحصيالت و نرخ باسوادي -

 روستايي در امور مربوط به توسعه روستايي ضروري است .
همكاري مستمر صدا و سيما با سازمانهاي مشاركتي و پخش برنامه ها و پيامهاي مربوط به مشاركت مردمي و ارائه آموزشهاي مختلف  -

 متناسب با اقشار مختلف و گروههاي اجتماعي . و متنوع و
ايجاد تشكلهاي مشاركتي در سطح روستاهاي استان با كمك و مشاركت آموزشياران نهضت سوادآموزي به منظور باالبردن سطح  -

 آگاهي روستائيان.
ي ارتباط تشكلهاي سازمان يافته با فعالتر نمودن  و تقويت تشكلهاي مشاركتي با همكاري و عضويت كارشناسان و عالقه مندان و برقرار -

 يكديگر به منظور تبادل اطالعات مشاركتي و ايجاد الگوي مشترك.
 تامين اعتبار و تجهيز منابع فيزيكي كافي جهت انجام امور آموزشي. -
نگي و همكاري بين بسترسازي مناسب تبليغاتي و بسيج افكار عمومي از طريق سازمانهاي متولي امور مشاركتي و توسعه روستايي و هماه -

 بخشي سازمانها و گردهمايي هاي مرتبط و آموزش و نظارت مستمر بر فعاليتها. 
آموزشهاي مشاركتي و توسعه اي بصورت فراگير و در كليه سطوح (مستقيم و غير مستقيم) با استفاده از وسايل كمك آموزشي و  -

 گردد. برپايي گردهمايي ها و همايشها، كالسهاي آموزشي و ... برگزار
 كاهش شكاف ديجيتالي بين شهر و روستا از طريق گسترش امكانات فن آوري اطالعات در اين گونه مناطق.  -
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