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هاي  تحلیل عوامل مرتبط با توسعه مشارکتی از منظر ظرفیت
  محلی توسعه در استان ایالم

  

 3منصور حقیقتیانو دکتر  2فریدون وحیدا، دکتر 1سید رحیم موسوي
  

  3/10/96 پذیرش: تاریخ      20/12/95 :وصول تاریخ
  

  چکیده:
ي  عوامل مرتبط با توسعه«پژوهش حاضر با هدف شناخت و تحلیل 

در استان ایالم نگاشته شده » هاي محلی توسعه مشارکتی از منظر ظرفیت
 ي جامعه است. و نوع تحقیق توصیفی ـ تحلیلی  کمیروش تحقیق . است

و حجم  )432528( سال استان ایالم به تعداد 15آماري تحقیق جمعیت باالي 
دهد مقدار  پژوهش نشان می يها است. نتایج آزمون فرضیه ) نفر439نمونه (

 ي انسانی، سرمایه ي ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهاي سرمایه
هاي محلی توسعه با  تنهادي و ظرفی ي اجتماعی، سرمایه ي اقتصادي، سرمایه

ایالم به ترتیب  ي منطقه ي اي شدن مشارکت مردم در توسعه رویهمتغیر 
 است. مثبت و معنادار بوده )437/0( و )262/0)، (311/0)، (205/0)، (358/0(

ي  متغیر سرمایهدهد که  همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی تحقیق نشان می
اي شدن  ) بیشترین تأثیر بر رویه292/0میزان بتاي برابر با ( انسانی با

ي نهادي با  را دارد. متغیر سرمایهي ایالم  ي منطقه مشارکت مردم در توسعه
با میزان اجتماعی  ي متغیر سرمایه ي دوم، ) در رتبه182/0میزان بتاي برابر با (

ي اقتصادي با  ي سوم و در نهایت متغیر سرمایه ) در رتبه151/0( بتاي برابر با
طور  بهاز خود نشان داده است.  را ) کمترین تأثیر108/0میزان بتاي برابر با (

هاي انسانی، اقتصادي، اجتماعی و نهادي  توان نتیجه گرفت سرمایه ی، میکل
مشارکتی در ایالم را تحت تأثیر قرار  ي نه تنها عواملی هستند که توسعه

مشارکتی ترکیبی از این عوامل  ي تر اینکه فرایند توسعه دهند بلکه مهم می
  در بستر مدیریت مشارکتی توسعه است.

نهادي،  ي اجتماعی، سرمایه ي اقتصادي، سرمایه ي انسانی، سرمایه ي سرمایه کلیدي: مفاهیم
  مشارکتی ي توسعه

                                                 
  مسئول) ي(نویسندهواحد دهاقان   شناسی اقتصادي و توسعه دانشگاه آزاد اسالمیدکتري جامعه 1
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  dun_urbstdy@yahoo.comواحد دهاقان   شناسی دانشگاه آزاد اسالمیاستاد گروه جامعه 2
  mansour_haghighatian@yahoo.com واحد دهاقان  دانشگاه آزاد اسالمی  شناسیدانشیار گروه جامعه 3
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  مسأله یانب و مقدمه
سعی در پر کردن خالء  1970 ي مشارکتی بویژه در اواسط دهه ي رویکرد توسعه

کند: اول اینکه،  در فرایند توسعه داشته و دو منظر را القا می  عظیم مشارکت عمومی
نفسه یک هدف تلقی هاي مرتبط با زندگی آنان، فی د در مراحل مختلف برنامهمشارکت افرا

تحقق   هاي عمومی واقعی همواره با مشارکت و فعالیت ي شود. دوم اینکه توسعه می
). همچنین؛ مشارکت آگاهانه، داوطلبانه، جمعی و مبتنی بر 284: 1390پذیرد (عنبري، می

چون  یهای شود و قالب شدن در منابع قدرت میاهداف معین و مشخص که منجر به سهیم 
اي  گیرد بخشی از فرایند چنین توسعه را به خود می  هاي مردمی ها و سازمان ها، گروه انجمن

). از این رو در این رویکرد؛ مشارکت دیگر یک عامل 6: 1380 دهند (غفاري، را تشکیل می
بزرگ است که توسعه در صدد  آید بلکه هدفی توسعه در کنار عوامل دیگر به حساب نمی

گوید؛ توسعه  مشارکتی می ي رسیدن به آن است چنانچه؛ ژولیوس نیره از محققان توسعه
بر محور مشارکت، تنها راه حل مشکالت جهان سوم است ... عبیداهللا خان، بحران کنونی 

رایندهاي ها و ف ریزي تشدید فقر در مناطق محلی را ناشی از کنار گذاشتن ساکنان از برنامه
کید بیش از حد أتتوسعه، اجتناب از اصالحات ساختی و نهادي از جمله اصالحات ارضی و 

داند ... سالیما عمر، راه عمده توسعه را فقط از طریق مشارکت مردم و  بر افزایش تولید می
داند ... میسرا معتقد است که براي جلب مشارکت مردم در  ریزي از پایین به باال می برنامه

). 284- 286: 1390ریزي غیر متمرکز ایجاد شود (عنبري،  هاي توسعه باید نظام برنامه رحط
گوید از آنجا که توسعه به معناي تحول کل جامعه است، کل جامعه باید  استیگلیتز می
). به زعم بوکلند در غیاب مشارکت طرح و 179: 1382له شود (استیگلیتز، أدرگیر این مس

). گولت با تجزیه 39- 40: 1381گردند ... ( نیازي،  شکست روبه رو میهاي توسعه با  برنامه
گیرد که انواع مختلف توسعه، نیازمند  و تحلیل نوع شناختی انواع مشارکت نتیجه می

محور که اولویت را به مردم ي هاي مختلف مشارکت است. به نظر وي یک توسعه شکل
گرایی و تنوع فرهنگی ء به خویشتن، فعالانسانی ایجاد شغل، اتکا ي مین نیازهاي اولیهأت

نخبگان نقش فعالی در  دهد، نیازمند نوعی از مشارکت است که در آن غیر اختصاص می
 2و سولیون 1). به نظر وندرسن169: 1987 کنند (گولت، تشخیص مشکالت خود ایفا می

ایش مشارکت داراي پیامد کارکردهاي افزایش رضایت از شرایط محیطی، گر«)؛ 1981(
مثبت نسبت به حاکمیت، افزایش احساس کنترل و نظارت، تقویت رفتار بین فردي مثبت، 
                                                 
1 Wanderson 
2 Sullivan 
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تفاوتی، خویشتن را صاحب نقش دانستن و ارتقاء عزت نفس اعتمادي و بیتقلیل بی
با توجه به نقش  2). رهنما14: 1380؛ غفاري، 113: 1996، 1باشد (کیلی و بریالینجر می

 - 1شمارد:  محور چهار کارکرد را براي مشارکت بر میانسان ي کلیدي مشارکت در توسعه
 ابزاريکارکرد  - 4 کارکرد سیاسی؛ - 3کارکرد اجتماعی؛  - 2کارکرد شناختی؛ 

   .)13: 1380(غفاري،
اي حسب کارکرد شناختی؛ مشارکت مولد گفتمان و عملیات مربوط به توسعه بر - 1

هاي مربوط به توسعه است ... مشارکت  متفاوتی از فهم واقعیت ي است که مبتنی بر شیوه
هاي متفاوتی از  دهد که مبتنی بر صورت معنا و نقش جدیدي از توسعه ارائه می  مردمی

  جدیدي است؛   و بومی  تعامل، کاوش و کنکاش مشترك براي نیل به شناخت مردمی
یند و ها و افراد درگیر در فراتواند نهادها، گروه به لحاظ اجتماعی؛ مشارکت می - 2
آرایی نموده و به آنها توانمندي الزم را اي جدید صفاي را در قالب بازههاي توسعه فعالیت

  کن نمودن فقر اعطاء نماید؛ جهت برآوردن نیازهاي اصلی و ریشه
و  3توانمندسازي افراد فاقد قدرت ي تواند بواسطه از منظر سیاسی؛ مشارکت می - 3
  ه باشد؛ منبع مشروعیت بخش به توسع 4خاموش
هاي راهبردهاي سنتی و  به لحاظ ابزاري؛ رویکرد مشارکتی با آگاهی از نقصان - 4

پذیران را به مراقبت از گیري از فرایند توانمندسازي، آسیبمتعارف توسعه و نیز با بهره
  ). 14: 1380غفاري،  ؛121- 122: 1999 خواند (رهنما، خودشان فرا می

 ي هاي خوبی در زمینه ان ایالم داراي پتانسیلمذکور، است ي با توجه به مقدمه
گرفتن در مسیر عتبات  کشاورزي، دامپروري، گردشگري (طبیعی، تاریخی، مذهبی، قرار

درصد  11عالیات در کشور عراق) است و بر اساس مطالعات انجام شده، این استان حدود 
د ذخایر نفت درص 15/3و بیش از  ـ تریلیون فوت مکعب14 ـذخایر مستقل گاز کشور 

اما  ؛)1391 آماري ایالم، ي باشد (سالنامه را دارا می ـ میلیارد بشکه 87.11ـ خشکی ایران 
جایی که به  ترین مناطق کشور قرار دارد تاترین و محرومنیافتهاین استان در ردیف توسعه

بودن   اي باال به پایین، غیر بومیهاي توسعه ها و سیاست رسد عدم مناسبت طرح نظر می
هاي محلی توسعه در این  اي و بویژه نادیده گرفتن ظرفیتمنطقه ي هاي توسعه دیدگاه

عبارت دیگر؛ کنند. به محرومیت در ایالم را تشدید می ي منطقه عواملی هستند که چرخه
                                                 
1 Kelly and Breialinger 
2 Rahnema 
3 powerless 
4 voiceless 
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در   هاي مردمی ها از گذشته تاکنون با توجه به اهمیت مشارکت ایالم، دولت ي در منطقه
هاي باال به پایین توسعه، همواره سعی  مناطق محروم و با اتکاي به سیاستي فرایند توسعه

به مثابه ابزاري مطلوب و حیاتی براي ارتقاي سطح زندگی   هاي مردمی اند از مشارکتکرده
اما با توجه به مطالعات اکتشافی  ؛مردم و کاهش محرومیت در این منطقه بهره گیرند

مشارکتی) در سطح استان ایالم، این نوع  ي دهمحقق (با استفاده از تکنیک مشاه
فرض همکاري گراي مشارکتی که بر پیشهاي دولت هاي باال به پایین و استراتژي سیاست

هاي دولتی استوار بوده است در واقعیت با موفقیت  کامل از سوي اجتماع و مردم با سیاست
همیاري در کشاورزي و  هاي خاصی همچون چندانی همراه نبوده و حتی مشارکت در زمینه

ها  ها، عزاداري ها، جشن دامپروري، اقدامات خیرخواهانه مانند کمک متقابل مردم در عروسی
ایالم بصورت فراگیر وجود داشته امروزه نیز یک  ي هاي گذشته در منطقه و غیره که در دهه

  سیر نزولی را در پی گرفته است.
ها و تردیدها در  به موازات ناکارآمدي این پژوهش این است که ي لهأمسطور کلی؛ به

در مناطق محروم و از جمله ایالم، » باال به پایین«ي از  هاي رشد و توسعه مورد استراتژي
هاي متکی به الگوي از پایین به باالي توسعه و به تعبیر این پژوهش  ریزي امروزه برنامه

ایالم باشد. البته اتخاذ  ي ي منطقهتواند رویکردي نو، در توسعه مشارکتی می ي توسعه
ثیر عوامل متعددي قرار دارد که أایالم، خود تحت ت ي مشارکتی در منطقه ي رویکرد توسعه

رسد  شناخت و تحلیل این عوامل نیازمند پژوهش و تحقیق است تا جایی که به نظر می
ان عنو مشارکتی که در کانون آن مشارکت مردم در توسعه به ي گیري فرایند توسعهشکل

زندگی ساکنان محلی  ي هاي ذهنی و عینی مشارکت در چرخه عادي از فعالیت ي یک رویه
هاي نهادي، اجتماعی، انسانی و اقتصادي  ها یا سرمایه ارتباط با ظرفیتکند؛ بی جلوه می

ها و  تواند در تدوین سیاست مورد پژوهش نباشد که در واقع، شناخت آن می ي منطقه
ایالم نقش قابل توجهی داشته باشد. بررسی و  ي ی در منطقهمشارکت ي اهداف توسعه
هاي محلی توسعه در ابعاد ( نهادي، اجتماعی، انسانی و اقتصادي)  ظرفیت ي شناخت رابطه

باشد  ایالم هدف اصلی این تحقیق می ي ي منطقهاي شدن مشارکت مردم در توسعهبا رویه
هاي محلی  اي بین ظرفیته چه رابطهترین پرسش این تحقیق عبارت است از اینکو مهم

اي شدن مشارکت مردم در توسعه در ابعاد نهادي، اجتماعی، انسانی، اقتصادي با رویه
  ایالم وجود دارد؟ يي منطقهتوسعه
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  پژوهشپیشینه 
تجربی در این پژوهش برخی پژوهشگران داخلی مانند عسگري  ي به لحاظ پیشینه

اند که به نقد )؛ سعی کرده2006ایک و دیگران () و محققان خارجی مانند پ1379(
محلی (مشارکتی) جدید  ي هاي توسعه اي و مزیتمنطقه ي هاي سنتی توسعه سیاست

)؛ 1387زاده ()؛ عباس1381)؛ نیازي (1378بپردازند؛ به عالوه؛ پژوهشگرانی مانند کریمی (
)؛ در ایران و 1392ند (و یوسفو )1388)، نعمتی و همکاران (1388قرنی ارانی و همکارن (

و  )، ایوان اسکوفر2003)، لی (2000، لیندستروم و دیگران ()1997( هاونز  سرویش و
 )،20008( کاتن و گادت )،2008( )، سیرن و دبر2008)، اینگن (2004ناریون گورینانس (

)، کوو و 2008پی و دیگران ( هی )،2008( دیگران کیکوگ نانی و )،2008( کاسترو
) در خارج از ایران، به مشارکت اجتماعی 2008همکارانش ( و )، دالمانز2008( همکارانش
شعبانی و سلیمانی )، 1384هاي فیروز آبادي ( پژوهشاند. ثر بر آن پرداختهؤو عوامل م

اجتماعی است. در نهایت  ي ) راجع به سرمایه2003هوگ () و 1992پاتنام ( ،)1388(
) مالویک و 2009سامپر (، )2009پوس ( ـ رودریوژ ،)2001( گیوردانو)، 1390راد (فرجی

  اند. ی انجام دادهیها نهادي پژوهش ي دیگران در رابطه با سرمایه
  طور کلی در زیر به نتایج برخی از مهم ترین این تحقیقات اشاره شده است.به

  
  الف) تحقیقات داخلی

روستاییان و  میزان مشارکت«اي تحت عنوان در مطالعه ،)1378تبریزي (محسنی
؛ به این نتایج »پایدار کشاورزي در روستاهاي شهرستان گرمسار ي ارتباط آن با توسعه

رسد که بین متغیرهاي بیگانگی اجتماعی، بیگانگی سیاسی، میل به کار گروهی، تعهد و  می
اعتمادي در التزام به کار، رضایت شغلی، احساس کارآیی نمودن، ارزش پاداش، احساس بی

 ي اجتماعی، فردگرایی، احساس مالکیت فردي، انگیزه ـ اجتماعی، وضعیت اقتصاديروابط 
اقتصادي، سن، سطح تحصیالت و استفاده از رسانه با مشارکت اجتماعی روستاییان رابطه 

 ي اقتصادي و انگیزه ـ هاي اجتماعیهاي وضعیت همچنین متغیر ؛داردمعناداري وجود 
تبریزي، (محسنی اندداشتهوي مشارکت اجتماعی روستاییان ثیر را بر رأاقتصادي باالترین ت

1378.(  
ثر بر ؤمبررسی عوامل «ي دکتري خود با عنوان در رساله ،)1378زاده (عباس

رسد که  ؛ به این نتایج می»مشارکت شهروندان در امور شهري (مورد مطالعه: شهر اصفهان)
ثیر و متغیرهاي رفاه غیر مادي، أتاز بین متغیرها، عوامل اجتماعی و گرایش بیشترین 
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ثیر را بر میزان مشارکت کل شهروندان اصفهانی أتمین نیازهاي اولیه و فرهنگی کمترین أت
  ).1378زاده، عباس( استدر امور شهري داشته 

تبیین عوامل اجتماعی و «دکتري خود تحت عنوان  ي در رساله ،)1380غفاري (
 عنوان مکانیزمی روستاییان به ي یافتهتصادي سازماناق ـ ثر بر مشارکت اجتماعیؤفرهنگی م

؛ به این نتیجه »موردي: روستاهاي شهر کاشان ي روستایی در ایران: مطالعه ي براي توسعه 
گرایی، تمایل به همکاري گروهی، رسد که در سطح خرد تحلیل متغیرهاي خاص می

هاي حصیالت، مجموعه سالگرایی، نوگرایی، میزان دارایی خانوار، تخوداتکایی، طایفه
تحصیل در خانواده، نوع فعالیت شغلی و در سطح میانی متغیرهاي انسجام اجتماعی، 

 ـ اي با میزان مشارکت اجتماعیاعتماد اجتماعی، رضایت از دولت و امکانات توسعه
تایج سطح کالن تحقیق نیز نشان اند. نمعناداري داشته ي اقتصادي روستاییان رابطه

ثر که مستلزم ؤیافته مبراي تحقق مشارکت سازمانه تنها بسترسازي الزم دهد ن می
باشد، صورت تمرکززدایی و توانمندسازي روستاییان و نجات آنها از وابستگی به دولت می

ساالري دولتی و نادیده هاي وابستگی به دولت، تمرکزگرایی و دیواننگرفته است بلکه زمینه
  اند.اقتصادي هستند تقویت شدهـ  ع مشارکت اجتماعیگرفتن نیروهاي درونی که مان

تبیین موانع مشارکت اجتماعی در «ي دکتري خود با عنوان نیازي در رساله
طه بین متغیرهاي تقدیرگرایی، ؛ در سطح خرد و میانه راب»1380شهرستان کاشان در سال 

اجتماعی،  ي سرمایهگرایی، خوداتکایی، بیگانگی اجتماعی، گرایی، آیندهایی، خاصگرسنت
ساختار خانواده و پایگاه اقتصادي و اجتماعی با مشارکت اجتماعی معناداري بوده است. 
فرض کالن پژوهش هم در قالب متغیرهاي کالن تمرکزگرایی و اقتدار ساختار سیاسی و 
دیوانساالري و نظام متمرکز اداري را با روش تاریخی مورد بررسی قرار گرفته است که 

در تحقق عنوان مانعی مهم  گیرد که عوامل فوق در طول تاریخ ایران به تیجه میمحقق ن
  ).1380(نیازي،  مشارکت اجتماعی بوده است

بررسی ارتباط «کارشناسی ارشد خود با عنوان  ي نامهدر پایان ،)1392یوسفوند (
کهمان  ي مورد مطالعه: روستاهاي منطقهمشارکتی ( ي خرده فرهنگ محلی با توسعه

گیري ارزشی (دینی)، اعتماد بین جهترسد که  شهرستان سلسله)؛ به این نتایج می
معنادار مثبت و  ي مشارکتی رابطه ي اجتماعی، تمایل به فعالیت جمعی و گروهی و توسعه

گرایی مشخص گرایی و طایفهبین خانواده ي همچنین در تحلیل رابطه ؛مستقیم وجود دارد
پذیري، همدلی و درگیري ذهنی و مشارکت ا مسئولیتمشارکتی ب ي شده است توسعه
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معکوس و  ي پیشرفت داراي رابطه ي مثبت و معنادار و با عنصر انگیزه ي مدنی داراي رابطه
  ).1392(یوسفوند،  باشندمنفی می

  
  ب) تحقیقات خارجی

فرهنگ ظرفیت و توانایی نهادي، خرده«ان اي با عنودر مقاله ،)2001گیوردانو (
هاي اخیر در  پردازد که در دهه ؛ به این موضوع می»گراییمنطقهو تجدید حیات سیاسی 

الح ظرفیت و توانایی نهادي اي به نقش و اهمیت آنچه که به اصطاروپا توجه عمده و ویژه
شود شده است. به  اروپا نامیده می ي اي در درون اتحادیهمنطقه ي اي در توسعهمنطقه

ه وجود ظرفیت نهادي باال از دالیل عمده و اساسی است که در گیرد ک می عالوه وي نتیجه
مهم در  ايعنوان منطقه الیا توانسته است بهدر ایت 1نورثرن لیگو ي وجود آن منطقه ي نتیجه

  اروپا ظهور یابد. ي یافتهمیان مناطق پویا و توسعه
 ي توسعههاي  طرح نهادي براي مدل«اي با عنوان در مقاله ،)2003( 2کالتونی مک

اجتماع اقتصادي از  ي هاي توسعه پردازد که مدل ؛ به این موضوع می»اجتماع اقتصادي
است. این مقاله به اي اي منطقهمطالعات توسعه ي هاي پیش رو در حوزه خرترین مدلأمت

کد ؤطور مها به ها و ظرفیت اي، فرصتمنطقه ي انگیز سیاست توسعهبررویکرد بحث
در اجتماع اقتصادي  ي هاي آن در خصوص کارآمدي مدل توسعه و مزیت پردازد تا نتایج می

ق اقتصادي را در مناط ي همچنین، این مقاله توسعه ؛جوامع فدرال اطمینان حاصل کند
دهاي پایین به باال است و یا ها و رویکر نگرش ي گر توسعهجغرافیایی تشریح نموده که نشان

  جامعه است. کسب و کار مشارکتی در  ي که توسعهاین
 ي ظرفیت نهادي براي توسعه«اي با عنوان در مقاله ،)2007( 3مالکویچ و همکارن

؛ ظرفیت اجرایی و امثال آن را در مفهوم نهادي خالصه نموده است. »اي در کرواسیمنطقه
چهار اقدام  ي تر ظرفیت نهادي/اجرایی را در زمینههمچنین نویسندگان در یک سطح کالن

کنند. در این پژوهش به  ریزي، کنترل و ارزیابی تعریف می یریت، برنامهاصلی یعنی مد
گذار، براي ثیرأصورت تجربی ثابت شده است که ظرفیت نهادي در میان مجموعه عوامل ت

هاي اصلی  شرطاي و محلی یکی از پیشمنطقه ي کارآمد از منابع مالی در توسعه ي استفاده
  است.

                                                 
1 Northern League 
2 Tony Mccall 
3 Malekovic et al  



122  97بهار  ،3 شماره ،دوازدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه 

مشارکت اجتماعی و تندرستی، « اي تحت عنوانمقالهدر  ،)2008( 1هیپا و همکاران
اقلیت سوئدي در استان استروبوکنیاي  ي در مقایسه ؛»اجتماعی ي با توجه به میزان سرمایه

دهد که؛ مشارکت اجتماعی با میزان سالمت افراد ارتباط معناداري دارد و  فنالند نشان می
ثر است. ؤد بر میزان مشارکت اجتماعی مافراهاي ارتباطی  سن افراد، میزان اعتماد و شبکه

ثیري بر پایداري مشارکت اجتماعی نداشته است و أمهاجرت از روستا به شهر تهمچنین، 
تري داشتند و این به خاطر ي از اکثریت فنالندي مشارکت فعالدر نهایت اقلیت سوئد

  ها بوده است. اجتماعی باالي آن ي سرمایه
بازاندیشی مشارکت اجتماعی، « اي تحت عنوانلهدر مقا ،)2008گودت ( کاوتن و 

و   که انجام فعالیت داوطلبانه رسمیدهند اول این ؛ نشان می»امهاجران در کاناد ي مطالعه
ها و  ها (کانادایی مشارکت اجتماعی گسترده سطح یکسانی از تغییرپذیري را در بین گروه

شود، در بین  مشاهده می معموالًثیر مثبت خانواده که أدهد. دوم، ت نمیمهاجران) نشان 
عهدشان نداشته است. ها افزایش معناداري در ت مهاجران رابطه نداشته است؛ حضور بچه

شتري در طوري که زنان کانادایی شباهت بیقوي بوده است؛ به ي لفهؤسوم، جنسیت م
   اند.زنان مهاجران به هم شباهت نداشتهاند در حالی که مشارکت کردن با هم داشته

 ي آیا سطحی از ظرفیت نهادي براي توسعه«با عنوان  ايدر مقاله ،)2007( 2سامپر
هاي توسعه در سطح شهرستان  گیري شاخصبا اندازه» اي وجود دارد؟منطقه ي یکپارچه

هاي با  گیرد که شهرستان کرواسی و در ارتباط آن با میزان ظرفیت نهادي آنها نتیجه می
و سطح توسعه وجود دارد. همچنین، ساختارهاي متفاوت سطوح باالتر ظرفیت نهادي 

حکمرانی داراي سطوح ظرفیت نهادي متفاوتی هستند و در نتیجه با توجه به اینکه در 
بنابراین براي اجراي  ،گیري استختارهاي جدید حکمرانی در حال شکلکرواسی سا

رفیت نهادي موجود را اي براي سطوح ظمنطقه ي یکپارچه ي هاي توسعه آمیز برنامهموفقیت
اي  منطقه ي سازي نهادي براي توسعهظرفیت کند که افزایش داد. در نهایت سامپر اشاره می

خود مستلزم زمان، میل و خواست براي یادگیري و باز بودن سیاسی نسبت به فرایندها و 
  باشد. رویکردهاي جدید حکمرانی می

سازي ظرفیتی یا ظرفیت ي هاي توسعه دیدگاه«اي با عنوان در مقاله ،)2008روبینز (
نفع هاي ذيدیدگاه و عالیق گروه» هاي توسعه و واگذاري گذاري و برنامه راهنمایی سیاست

جهانی و جامعه  ي همعناي معاصر پدید اي درظرفیت در یک منطقه ي عمده را براي توسعه

                                                 
1 Hyyppa, M. T., and etal 
2 Sumper 
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همچنین  ؛دهد یورد بررسی قرار ماي مهاي غیر متمرکز در مقیاس منطقه تمحوري حکوم
ها  ها و برنامه موجود در پیشبرد توسعه و اجرایی سیاست  کید روبینز بر شواهد غیر رسمیأت

عنوان  هاي محلی در استرالیا، به ها است. این تحقیق تجارب دولت به ویژه توسط دولت
هاي سالمت، بیمه و مدیریت  کشوري با نظام پیشرفته و تجارب ساختار ظرفیت در بخش

معیار از  22نماید. همچنین، در این مقاله  الگوي مفید فراهم می ي به منزله بحران
معیارهاي ساختار ظرفیت در قالب مبحثی میان انسان، جامعه و بعدهاي اقتصادي و نهادي 

  آورده شده است.
  

  پژوهش مبانی نظري و مدل مفهومی
  توسعه مشارکتی

مشخصی از آن وجود ندارد و ، یک مفهوم فازي است که تعریف 1مشارکتی ي توسعه
  هاي از آن وجود دارد که در زیر به آنها اشاره شده است: تنها برداشت

که با مفاهیم   زا و بومیهاي توسعه از پایین، درونمشارکتی با طرح اندیشه ي توسعه - 
آمیختگی شدیدي دارند و بر استفاده از منابع طبیعی،   خوداتکایی و مشارکت مردمی

کید دارند قرابت دارد أهادي با هدف ارضاء نیازهاي اساسی افراد هر منطقه تانسانی و ن
  ).88: 1386؛ غفاري و نیازي، 233: 1992(تایلور و مکنزي، 

عناصر محلی در فرایند توسعه و تحرك بخشیدن به منافع  ي دخالت خودخواسته - 
دهد که از ا تشکیل مینگرشی ر ي محلی و ملی زیربنا و شالوده ي براي نیل به توسعه  بومی

  ).3: 1374یاد کرد (مونکنز، » مشارکتی ي توسعه«عنوان  توان بهآن می
صورت غایی و ابزاري ایفاي نقش مشارکتی که در آن مشارکت به ي رویکرد توسعه - 

هاي برابر، دسترسی به وري، تحقق فرصتمواردي چون افزایش تولید و بهره نماید با می
هاي تولید، اشتغال سودمند، تقویت و اعتالء  به خدمات و نهاده منابع قدرت، دسترسی

  ).6: 1380شناختی و ... قرابت دارد (غفاري، به نفس و خود اتکائی، توازن بوم اعتماد
  

  ظرفیت 
عنوان توانایی انجام وظایف و تولید نتایج مناسب، تعریف و حل  تواند به ظرفیت می

  ).5: 2005تعریف شود (کمیسیون اروپا،  هاي آگاهانه مشکالت و اتخاذ انتخاب
  

                                                 
1 participatory developmente 
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  ظرفیتی) ي سازي (توسعهظرفیت
عنوان یک فرایند حمایت تدریجی و  سازي را بههال و شوك اسمیت، ظرفیت شورت

گذاري عبارتی نوعی سرمایهپیچیده در ارتقاي منابع اساسی انسانی و مادي و محلی و به
سازي اغلب دارد که تفکر در مورد ظرفیت ر میا). اید نیز اظه232: 1387 دانند (ازکیا، می

هاي  ی و جنبشمدن ي هاي مرتبط با مشارکت، توانمندسازي، جامعه ایده ي بواسطه
بندي از دیدگاه و ). در یک جمع10: 1997(اید،  ثیر قرار گرفته استأاجتماعی تحت ت

) و جاکسون 1999)، کاواییا (1993)، پاتنام (1999افرادي همچون پرتی ( هاي نظریه
مشخص  ي سازي سه عرصهدارند که در قلمرو ظرفیت ظهار می)، کاتهیل و فیین ا2001(

 ي سرمایه ي نمایند: نخست، توسعه تر میتر و مشخصها برجسته نسبت به سایر عرصه
 ي کید دارد؛ دوم، توسعهأها، تجارب و دانش شهروندان ت ارتانسانی که بر تقویت و ارتقاء مه

ها،  در درون خانواده  و غیر رسمی  جتماعی که به صورت گسترده بر روابط رسمیا ي سرمایه
ها در  کید دارد؛ و سوم، توانایی و ظرفیت نهادي حکومتأها ت هاي اجتماعی و حکومت گروه

سازي اجتماع محلی است (کاتهیل و فین، تسهیل ابتکارات و ابداعات ظرفیت ي زمینه
2005 :66(  

  
  سرمایه انسانی

ها و  هایی اشاره دارد که شامل مهارت انسانی به آن دسته از سرمایه ي ایهسرم
انسانی شامل آموزش  ي ). سرمایه465: 1374االمینی، هاي فردي است (روح توانایی

ها  ها ( فنی، انسانی و ادراکی)، سالمتی ارزش (آموزش پایه و آموزش ضمن خدمت)، مهارت
  ).95 :1387باشد (چاوش باشی،  و رهبري می

  
  سرمایه اقتصادي

شود  هاي مالی اطالق می نابع و داراییآمد پولی و سایر ماقتصادي به در ي سرمایه
  ). 465: 1377(کلمن، 

  
  سرمایه اجتماعی

ها و  هاي اجتماعی نظیر اعتماد، هنجاراجتماعی وجوه گوناگون سازمان ي سرمایه
 اهنگ، کارایی جامعه را بهتر کنندتوانند با ایجاد و تسهیل امکانات همهاست که می شبکه
ها و روابط در موفقیتاجتماعی عبارت از  ي در نگاه بوردیو سرمایه). 251:1377 ،(پاتنام
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ها، اطالعات، منابع مادي و موقعیت هاي اجتماعی که دسترسی به فرصتها و شبکهگروه
اجتماعی شامل  ي . سرمایه)284:1986دهد (بوردیو، اجتماعی را براي افراد افزایش می

ها و پیوندهاي فعال ذخیره شده در میان اعضاي جامعه همانند اعتماد، فهم متقابل، ارزش
اجتماعی، هنجارها و  ي سرمایه). 4: 2001، 1... (کوهن و پروساك رفتارهاي مشترك است

، 2پورتسسازد تا دست به کنش جمعی بزنند (باشد که مردم را قادر می هایی می شبکه
1996 :26 -18(.  

  
  سرمایه نهادي

تعریف کرده   و غیر رسمی  هاي رسمی عنوان قوانین و شیوه نهادها را به 3هارت لیپ
به کار   عمومی يها است که براي نشان دادن و باز نمایاندن عملکرد شهروندان در سیاست

ها و اي از هنجارعنوان مجموعه پیچیده ، نهاد را به4آبهوف). 3: 1984هارت،  روند (لیپ می
کنند و سازمان را  گذاري میل زمان که اهداف اجتماعی را ارزشرفتارهاي پایدار در طو

کند  کند با این حال اشاره می و مورد پذیرش قوانین تعریف می  عنوان یک ساختار رسمی به
ها باشند و  توانند سازمان توانند به جاي هم بکار روند نهادها می که هر دو اصطالح می

  ).8- 9: 1986(آبهوف،  برعکس ...
  

  پیوند مشارکت و توسعه
 ي پردازند که پدیده رویکردهاي سنتی از این منظر به پیوند توسعه و مشارکت می

افتد بلکه با فرهنگ و بسترهاي اجتماعی مرتبط است  مشارکت در خالء اتفاق نمی
را براي  الزم ي سیاسی نیز فرایندي است که زمینه ي ). توسعه123: 1385(اسماعیلی، 

). اما 51: 1384کند (ازکیا و غفاري،  نهادي کردن تشکل و مشارکت سیاسی فراهم می
مستقل و  ي رویکردهاي توسعه از پایین؛ توسعه بر اساس راهبرد نیازهاي اساسی؛ توسعه

ر، مبتنی بر نظم گستجهان ي محور؛ توسعهانسان ي متکی به خود؛ توسعه از درون؛ توسعه
هاي نوینی هستند که میان توسعه و  محلی، رهیافت ي المللی و توسعهناقتصاد نوین بی

کنند. همچنین ادبیات نوین مدیریت مشارکتی توسعه  برقرار می  مشارکت پیوند مفهومی
هاي غیر دولتی عجین شده  که با عناوین حکمرانی خوب و گسترش بخش سوم یا سازمان

                                                 
1 Cohen and Prusak 
2 Portes 
3 Lipjhart 
4 Uphoff 



126  97بهار  ،3 شماره ،دوازدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه 

منجر به مشارکت واقعی مردم در توسعه تواند بستر مناسبی را فراهم کند که  است می
عنوان عامل و مرجعی که  شود. بر اساس رویکرد حکمرانی خوب؛ اگر چه حکومت به

عنوان مرجع  تواند به ریزي و اجرا در اختیار دارد، می گذاري، برنامهابزارهاي اصلی سیاست
اي نادیده انگاشتن فرآیند توسعه تلقی شود ولی این امر به هیچ وجه به معن ي کنندههدایت

و یا   هاي خصوصی، مردمی ها و نمایندگان بخش سایر عوامل و بویژه مشارکت افراد، گروه
). رویکرد بخش سوم نیز 154- 151: 1391کاظمیان،  راد ومدنی نیست (فرجی ي جامعه

نامیده » بدون دولتمشارکت «، یا »مشارکت بدون قدرت«که گاهی تحت عنوان رویکرد 
کننده؛ اهمیت عمل جمعی ماد به نفس در میان افراد مشارکتاتکایی و اعتخودشود بر  می

براي حل مسائل و مشکالت گروهی؛ رهایی از کنترل و تفوق دولت به مثابه عامل 
هاي  دهنده؛ حرکت براي جلوگیري از شکاف زاید قدرت و درآمد درون جمعیت جهت

واحدهاي  عنوان هاي کوچک به گروهبزرگ؛ قدرت بخشی متعادل به افراد؛ تجهیز و بسیج 
هاي  هاي محلی براي افزون بر توفیق برنامهکید زیاد بر گروهأاساسی عمل و فعالیت و ت
  ).307: 1390توسعه تکیه دارد (عنبري، 

  
  کننده مشارکت در توسعهعوامل تبیین

هاي  در بررسی مشارکت افراد در توسعه، گروهی بر عوامل انگیزه، سائقه و ویژگی
هاي جمعی و مشارکتی افراد، کنند. از این منظر، در بررسی فعالیت کید میأخصیتی، تش

باید به میزان احساس تعلق آنها به جامعه، اعتماد به نفس، خالقیت، استعدادهاي فردي و 
کید شده أهایی که در این دیدگاه بر آن ت ههاي مختلف توجه کرد. از جمله انگیز انگیزه

 ي انگیزه«، »شایستگی ي انگیزه«، »پیشرفت ي انگیزه«، »ذهبیهاي م انگیزه«است، 
کند. او  صحبت می» مردمان فاقد مرز«از  1و غیره هستند. وین دایر» کار ي انگیزه«، »قدرت

 ي انگیزه«للند داند. مک هاي باالي قناعت، اعتماد و امید می مند از انگیزهاین افراد را بهره
اجتماعی  ي هاي معطوف به رشد اقتصادي و توسعه فعالیت را مقدم بر» 2نیاز به پیشرفت

ها،  گوید. وایت، موقعیت سخن می» شایستگی ي انگیزه«داند. رابرت دابلیو. وایت از  می
 ي ثر از انگیزهأهاي اجتماعی افراد را مت ها، سازگاري با جامعه، خالقیت و فعالیت شکست

و » کار ي انگیزه«، ابراهام مازلو از »قدرت ي انگیزه«پندارد. آلفرد آدلر از  شایستگی می

                                                 
1 Wean Dyer 
2 need for achievement 
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گیري شخصیت افراد و در چگونگی شکل» اقتصادي ـ پایگاه اجتماعی ي انگیزه«پارسنز از 
  ). 287: 1390 گویند (عنبري، اقتصادي آنها سخن می ـ ثیر آن بر رفتارهاي اجتماعیأت

فرض اصلی این  کید دارند ...أرفتاري مشارکت ت ي ي دوم محققان، بر جنبهدسته
یابد که منافع حاصل  نهادي می ي گیرد و جنبه ها آن است که رفتار زمانی شکل می دیدگاه

یابد که منافع عینی آن (تصور  گسترش می  ها فزونی گیرد. مشارکت هنگامی از آن بر هزینه
هاي آن)  ه هزینهها (تصور ذهنی فرد نسبت ب فرد نسبت به منافع آن) بیش از هزینه

کنش مدلل و  ي هاي انتخاب عقالنی، نظریه این نگاه، نظریه ي مجموعهاشد. در زیرب می
فرض شناسی قرار دارد. پیشها در جامعه ها و پاداش بر هزینههاي رفتارگرایی متکی  نظریه

این است که رفتار و کنش آدمیان، هدفمند، سنجیده و  1انتخاب عقالنی ي بنیادین نظریه
 ي ، در نظریه2). به زعم آیزن و فیش باین287- 288: 1390، حسابگرانه است (عنبري

مؤثر بر قصد به مشارکت، اطالعات فرد در مورد مشارکت  ي هنخستین ساز 3کنش مدلل
است، حداقلی از دانش در مورد یک پدیده یا رفتار الزم است تا ذهن فرد نسبت به آن 

ی خود قرار دهد. عالوه بر درك کنجکاو شده و بتواند آن را موضوع احساسات مثبت یا منف
معنی مشارکت الزم است نسبت به انواع ممکن آن نیز شناخت نسبی حاصل گردد. سومین 

هاي متصور نی مشارکت، ارزشمند دانستن پیامددرو ي هگیري انگیزعامل مؤثر در شکل
ران در مورد مهم دیگر؛ یعنی تصور فرد از قضاوت دیگ ي هاست. دو ساز براي مشارکت

توان مؤثر فرد به برآوردن توقعات دیگران را در این زمینه می ي هارکت و میزان عالقمش
کننده و یا مانع را در ایجاد انگیزه براي تواند نقش تسهیلدانست. عامل دیگري که می

(مرادي پرندجانی و همکاران، مشارکت است  ي کند، سوابق فرد در زمینهمشارکت بازي می
اختیار عاقالنه  ي نظریه ي رفتارگرایی سیاسی رابرت دال نیز بر پایه ي نظریه .)108 :1390

همچنین  ؛کنند هاي عقالنی رفتار می انتخابدارد که عاملین اجتماعی بر اساس  اذعان می
عتماد افراد به اینکه در اثربخشی و اعتماد سیاسی معتقد است که ا ي ثر از نظریهأدال مت

جهی در ها اثر قابل تو هاي آن د بود و نیز این که فعالیتثر خواهنؤگیري مفرایند تصمیم
ثري در مشارکت افراد در جامعه خواهد داشت (دال، ؤجامعه خواهد گذاشت، نقش م

  ). 71: 1384؛ دهقان و غفاري، 35- 40: 1364

                                                 
1 rational choice theory  
2 L. Ajzen and M. Fishbien 
3 Reasoned Action 
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شناسان در بررسی عوامل مشارکت در توسعه، بر سوم محققان بویژه جامعه ي دسته
ساالرانه و نهادین، هاي حاکم، ساختارهاي دیواناقتصادي کالن، نظام ـ فرایندهاي اجتماعی

کنند. همچنین طرفداران  کید میألت، نظام تعلیم و تربیت و غیره تنهادهاي خانوادگی، منز
نی، گسترش اجتماعی نظیر شهرنشی ي این دیدگاه، فرایندهاي ساختاري و پهن دامنه

و منزلت اجتماعی  ت حاکم، پویایی گروهی، سوادجمعی، ساخت قدرنهادها و وسایل ارتباط
اند. بر این اساس؛ طبق نظر دورکیم همبستگی و انسجام ثر دانستهؤرا بر مشارکت م

)؛ به 74: 1382کند (توسلی،  مشارکت افراد در یک جامعه را فراهم می ي اجتماعی زمینه
ونت و وضعیت زعم لیپست بین متغیرهاي تحصیالت، شغل، درآمد، سن، جنس، محل سک

 :گویند ولفینگر و رزنستون می)؛ 122: 1997هل با مشارکت رابطه وجود دارد (لیپست، أت
افراد داراي درآمد بیشتر، توفیق مادي و امکانات مادي بیشتر، ممکن است در نظام سیاسی 

لرنر بر سه  )؛1980تري براي مشارکت باشند (ولفینگر و رزنستون،قوي ي ... داراي انگیزه
)؛ 118: 1368 زاده،گذارد (سیف اي انگشت مید شهرنشینی، سواد و مشارکت رسانهاینفر

جمعی، ساخت قدرت حاکم و تکوین نوسازي را دالیل مایرون وینر، گسترش وسایل ارتباط
 )؛ ساموئل290: 1390کند (عنبري، سیاسی افراد ذکر می ـ مشارکت اجتماعی ي عمده

گیري شکل ي ر و سپس پویایی و احساس گروهی را زمینههانتینگتون منزلت طبقاتی باالت 
)؛ اینگلهارت بر سه عامل سطح 55: 1375داند (رضایی،  مشارکت اجتماعی سیاسی می

ن و تغییر در تحصیالت و اطالعات سیاسی، تغییر هنجارهاي حاکم بر مشارکت زنا
کالرگ: کیفیت و ک)؛ به نظر م73: 1384کید دارد (دهقان و غفاري، أهاي ارزشی ت اولویت

: 2003کالرگ، ثیر دارد (مکأت افراد در میزان مشارکت آنان تتعامال ي کمیت شبکه
گروهی خاص زندگی کند که  ي )؛ طبق نظر آلموند و وربا اگر فردي در شبکه446- 449

داراي فرهنگ سیاسی مشارکتی باشد، از طریق اجتماعی شدن سیاسی، این فرهنگ به وي 
)؛ از دید 61-62: 1385زاده، حسینفردي مشارکت جو خواهد شد (شود و  منتقل می

یابد که در  معناي واقعی و کامل خود را باز می  مشارکت در توسعه هنگامی«رونالد کالین 
ثیر أهاي مرکزي حیات اجتماعی نفوذ کرده، بر تنظیم کارکرد زندگی اجتماعی ت مکانیسم

ر نقش آموزش و یادگیري در مشارکت ؛ هنک دکر، ب106: 1385راد، (صمدي »گذارد
)؛ کلی و برین لینگر معتقدند مشارکت 44: 1385پناهی، کند (ساروخانی و امیر کید میأت

عیت کنترل، هاي شخصیتی، موق در کنش جمعی باید با توجه به پیوندهاي بین ویژگی
افراد مورد عی گرایانه و نیز جایگاه اجتماجمع ـ گیري فردگرایانهاثرگذاري سیاسی و جهت

هاي سیاسی،  )؛ میلبراث و گوئل انگیزه73: 1384دهقان و غفاري، تبیین قرار گیرد (
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هاي شخصیتی و محیط سیاسی را در مشارکت افراد مهم  موقعیت اجتماعی، ویژگی
  ).146- 147: 1381دانند (صبوري،  می

  مشارکتی این که؛ ي هاي فوق از دیدگاه محققان توسعه عالوه بر دیدگاه
سیاسی دولت، اسناد قانونی و  ي به زعم گائوتري؛ براي تحقق مشارکت هم باید اراده - 

کنندگان شرایط الزم را ود داشته باشند و هم باید مشارکتنهادهاي اجتماعی متناسب وج
بانی و سوادي و فقدان اطالعات، موانع زداشته باشند. علل عدم مشارکت عبارتند از: بی

ي دادن، بدبینی فرد در خصوص کارایی مشارکت، کمبود وقت أز رفرهنگی، عادت امتناع ا
وگو و پذیرش اظهار نظر مردم باید توجه و نیز عدم آمادگی مسئوالن دولتی جهت گفت

سیاسی الزم، وجود  ي ثر، ارادهؤاجتماعی و سیاسی م ي ... همچنین؛ وجود فلسفه نمود
اطالعات مناسب، داشتن وقت کافی، قوانین و نهادهاي مناسب، برخورداري از تحصیالت و 

ثر بودن فرایند مشارکت، نظام اجتماعی ؤگیري، عدم تردید در مورد مکنارهدوري از انزوا و 
که ظرفیت پذیرش مشارکت را داشته باشد، شرایط ذهنی و مالی مناسب براي مشارکت، 

هاي اصلی گرایی از زمینهکثرت فرهنگی و پذیرش ي وجود جو بردباري و تساهل، توسعه
  ).11: 1986ثر در تحقق و بسط مشارکت اجتماعی هستند (گائوتري، ؤم

تانزانیا در نهادي کردن مشارکت معتقد  ي اساس تجربه بر ،)1986( 1ساموئل موشی - 
دموکراسی نهادي شود.  ي است براي بسط و گسترش مشارکت در آغاز ضرورت دارد روحیه

دئولوژي مشارکتی (بعد ای )رکت عبارتند از: الفهاي نهادي شدن مشاشرطبه نظر او پیش
منافع  )اطالعات کافی و مناسب؛ د )هادهاي مشارکتی (بعد سازمانی)؛ جن )هنجاري)؛ ب

فنی و مادي مناسب، به نظر وي اینها لوازم نهادي شدن مشارکت هستند که باید در اختیار 
ن شرایط در کشورهاي جهان مردم و رهبران جامعه باشند ولی در عمل معموالً ای ي توده

هاي ترین حوزهسوم وجود ندارند. به نظر او نهادي شدن ایدئولوژي مشارکتی یکی از مهم
  ).284: 1986زا در کشورهاي جهان سوم است (موشی، مشکل
عبیداهللا خان که توسعه را فرایند بنیادي تحول اجتماعی، اقتصادي و سیاسی  - 

دار رایند نقش اصلی را باید اکثریت اعضاي جامعه عهدهداند معتقد است که؛ در این ف می
مناسبی نیست و راه  ي اي را در حاشیه قرار دهد توسعهاي که عدهباشند به نظر او توسعه

گیري و اجرا طرف کردن این نقص را شرکت تهیدستان در فرایند توسعه و تصمیمبر
داند. او عالوه بر عامل دسترسی به منابع عواملی چون اعتماد به نفس و تشکیل  می

دهد. به عالوه به نظر هاي محلی را براي گسترش مشارکت مورد توجه قرار میسازمان
                                                 
1 Samuel Mushi  
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عبیداهللا خان مشارکت در گرو شکستن تمرکز قدرت است و این کار با توزیع درست منابع 
کنندگان منفعل خدمات دولتی است. نگرش دریافت در بین اعضاي جامعه و نه در شکل

مورن دولتی أمیلی بعضی از ماست و از طرفی بی  پدرانه بوروکراتیک مانع مشارکت مردمی
بر سر راه   هاي محلی مانع مهمیبه وارد نمودن مردم روستایی در تعیین و ارزیابی پروژه

  ). 56- 72: 1365 است (عبیداهللا خان،  مشارکت عمومی
مشارکتی شناسایی کرده است: الف)  ي سه مجموعه معضل را براي توسعه 1پرلمن - 

متوسط) با  ي ها از طرف عوامل تغییر (عمدتاً طبقهگرایی: اگر گروهایدئولوژي در برابر عمل
درآمد رشد انند در میان مردم کمتوها نمییک ایدئولوژي سیاسی تعریف شوند این گروه

 ایدئولوژي عمل نمایند مشارکت بیشتري را به دنبال خواهند داشت؛ نمایند ولی اگر فارغ از
کنند که کید شود مردم احساس میأبازنگري: اگر منحصراً روي کنش ت ب) کنش در برابر

اند و آنها را از فرایند مشارکت مستثنی گیري قرار گرفتهبیرون از یادگیري، فهم و تصمیم
بیشتري را نشان  ي کید شود مردم عالقهأبازنگري تسازي و لی اگر بر آگاهاند؛ ونموده

ها به صورت محلی و گر گروهسازي: اپیمانگرایی در برابر همج) محلی خواهند داد؛
شان را ضعیف خواهند دید لیکن وقتی که ثیر تغییر و تحولأاي نگه داشته شوند ت حاشیه

اطالعات آمادگی  ي ب و مبادلهگیري از تجارگیرند با بهرهفراتر از وضعیت محلی قرار می
؛ به نقل از 183: 1993بیشتري را از خود براي مشارکت و تغییر نشان خواهند داد (بروکی، 

   ). 95: 1386غفاري و نیازي، 
ریزي از  توسعه را فقط از طریق مشارکت مردم و برنامه ي سالیما عمر، راه عمده - 

رسیدن به توسعه در  عنوان تنها راه حل را بهداند. او دموکراسی مشارکتی  پایین به باال می
یس سأت  ثر بر راه جلب مشارکت مردمیؤد. به نظر وي یکی از عوامل مدان میابعاد   تمامی

طور مستمر هایی است که به اد ایجاد مکانیزمسیس این نهأنهاد مشارکتی است. منظور از ت
اند به آنها مواجه امشکالتی که ب ي ارهدهند تا درب و پایدار مکانی را در اختیار مردم قرار می

ریزي  هایی را تعیین کنند و به برنامه گیري و راه حلل، تصمیمبحث بپردازد و در مورد مسائ
بر این؛ یکی دیگر از  کند. عالوه هایی بپردازند که آرزوهایشان را منعکس می فعالیت
ست. هر چه عدم تمرکز تمرکز اوجود یک نظام غیر م  ي جلب مشارکت مردمیها مکانیزم
طور مستقیم تحت رل نهایی آنها که بهتر و مداخله و کنتتر باشد مشارکت مستقیمکوچک

  ). 285: 1390ثیر قرار دارند بیشتر است (عنبري،أت

                                                 
1 Perlman  



عوامل مرتبط با توسعه مشارکتی ...تحلیل  

 
 
 

131

مشارکتی، معتقد است که؛ براي جلب  ي پردازان توسعهعنوان نظریه میسرا به - 
ریزي غیر متمرکز ایجاد شود. او طرفدار  برنامههاي توسعه باید نظام  مشارکت مردم در طرح
لوحانه است که بگوییم مردم آمادگی الزم است. به نظر وي ساده توسعه از پایین به باال

ها را ندارند. در نظر او احساس مسئولیت امري ذاتی  جهت به دوش کشیدن مسئولیت
دادن مسئولیت به . کند نیست بلکه محصول نظام اجتماعی است که انسان در آن رشد می

  ). 286: 1390مسئول است (عنبري، ي ها براي ایجاد جامعهترین راهمردم یکی از مهم
  داند: چهار عامل را ضروري می  براي دستیابی به مشارکت مردمی 1برایان جین - 
وجود ایدئولوژي مشارکت: قبل از مشارکت باید اخالق دموکراتیک در جامعه  )1

وان یک فرایند پویا در جامعه واقعیت پیدا کند. براي ایجاد ایدئولوژي عن نهادینه شده و به
   مشارکت باید سه اقدام صورت گیرد.

قدرت به مردم و اعتماد در  برون واگذاري بعضی از مظاهر اعتماد به مردم: )الف
  هاي ضعیف در جامعه را به دنبال دارد؛  هاي محلی امکان مشارکت گروه گیريتصمیم
فهم مشارکت فقط با تشویق خوداتکایی و  اتکایی در مردم:خود ي روحیهایجاد  )ب

  ؛دشو افزایش اعتماد به نفس به مردم انجام می
هاي ضعیف جامعه به صورت فردي، خود  گروه ها: اقدامات گروهی و تشکیل انجمن )ج

 که به صورت گروهی وارد عمل  بینند اما هنگامی ها می را ناتوان جهت مشارکت در طرح
   شوند، تمایل بیشتري به مشارکت دارند؛ می

ایجاد سسات مشارکتی: اولین مسئله بعد از ؤبعد سازمانی مشارکت و وجود م )2
سسات یک هدف عمده دارند و ؤسسات مشارکتی است. این مؤایدئولوژي مشارکت، ایجاد م

چنین شروع  ي آن تعدیل در سطوح باال و گسترش آن در سطوح پایین جامعه است. نقطه
 هایی از طریق ساختار مدیریتی باالدست با مخالفت زدایی است که معموالًحرکتی تمرکز

  رو است؛روبه
ون وجود اطالعات رسانی: بداطالع ي ) فراهم کردن اطالعات کافی و ایجاد شبکه3

افتد. مردم باید در خصوص فرایند  سسات مشارکتی باشند، اتفاق نمیؤکافی، حتی اگر م
  احتمالی آن و موارد دیگر اطالعات داشته باشند؛ کار، نتایج

) دسترسی به منابع فنی و اعتباري: عالوه بر مواردي که به آنها اشاره شد، براي 4
د مردم باید به راکافی است. در بسیاري از مو ي مشارکت، نیاز به نیروي انسانی و بودجه

                                                 
1 Beryanjeen 
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: 2003ارکت کنند (برایان جین، درجاتی از توانایی مادي برسند تا بتوانند در فعالیتی مش
9 -8.(  

  

  
  پژوهش مدل مفهومی: 1شکل 

  
  
  پژوهشهاي  فرضیه
ي اي شدن مشارکت مردم در توسعههاي محلی توسعه با رویه بین ظرفیت .1
  معناداري وجود دارد.  يایالم رابطه يمنطقه
م ایال ي ي منطقهاي شدن مشارکت مردم در توسعهانسانی با رویه ي بین سرمایه .2

 معناداري وجود دارد. ي رابطه
 ي ي منطقهاي شدن مشارکت مردم در توسعهاقتصادي با رویه ي بین سرمایه .3

 معناداري وجود دارد. ي ایالم رابطه
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 ي ي منطقهاي شدن مشارکت مردم در توسعهاجتماعی با رویه ي بین سرمایه  .4
 معناداري وجود دارد. ي ایالم رابطه

ایالم  ي ي منطقهاي شدن مشارکت مردم در توسعهرویهنهادي با  ي بین سرمایه  .5
 معناداري وجود دارد. ي رابطه

  
   شناسی پژوهشروش

 ي تحلیلی است. جامعه ـ و نوع تحقیق توصیفی  در این پژوهش روش تحقیق کمی
دهند  ) نفر را تشکیل می432528سال استان ایالم به تعداد ( 15آماري تحقیق افراد باالي 

) نفر انتخاب شده است. روش 439اي به تعداد (اده از فرمول کوکران حجم نمونهتفکه با اس
هاي ایالم، ایوان،  اي است. در ابتدا از میان شهرستاناي چند مرحلهگیري، خوشهنمونه

شهر، آبدانان و دهلران دو وان و چرداول، سیروان، بدره، درهمهران، ملکشاهی، شیر
از   جنوبی که بیش از نیمی ي لی استان و دهلران در حوزهشما ي شهرستان ایالم در حوزه

اند. اند به صورت هدفمند انتخاب شدهجمعیت و وسعت استان را به خود اختصاص داده
) و شهر 2 و 1 هاي شهري تابع شهر ایالم (مناطق شهرداري دوم از بخش ي سپس، خوشه

هاي  ها در سطح خیابان م، خوشهسو ي اند. در مرحله) انتخاب شده3و  1 ي دهلران (منطقه
هاي انتخابی، محقق سعی بر آن داشته  چهارم از میان بلوك ي هر شهر انتخاب و در مرحله

سرپرست خانوار یا یکی  ي ها به وسیله که به درب منازل مسکونی رجوع کنند و پرسشنامه
 نیز درشمالی و جنوبی  ي از اعضاي مطلع خانواده تکمیل شود. چهار روستا در حوزه

همچنین از ضریب همبستگی پیرسون جهت  ؛اندها مشارکت داشته تکمیل پرسشنامه
ثیر متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته أهاي تحقیق و ت ناداري میان متغیرمع ي تعیین رابطه

پایایی تحقیق صوري) و اعتبار تحقیق، اعتبار محتواي (رگرسیون خطی گرفته شده است. 
   بدست آمده است. 1آلفاي کرونباخ به شرح جدول  با استفاده از آزمون
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 مقدار آلفاي کرونباخ متغیرهاي تحقیق :1جدول 
  مقدار آلفاي کرونباخ االتؤتعداد س تحقیق  متغیرهاي مفهومی

 724/0 16 انسانی ي سرمایه
 769/0  7 اقتصادي ي سرمایه
 799/0  32 اجتماعی ي سرمایه

 914/0  15 نهادي ي سرمایه
  769/0  70  هاي محلی توسعه ظرفیت

 790/0  22 ایالم ي ي منطقهاي شدن مشارکت مردم در توسعهرویه
 895/0  92  آلفاي کل

  
 پژوهشهاي  یافته

  ها آزمون معناداري فرضیه - 1
  

  همبستگی پیرسونضریب  :2جدول 
  سطح معناداري  ضریب همبستگی پیرسون  متغیر

 000/0  358/0  انسانی ي سرمایه
 000/0  205/0  اقتصادي ي هسرمای

 000/0  311/0  اجتماعی ي سرمایه
 000/0  262/0  نهادي ي سرمایه

 000/0  437/0  هاي محلی توسعه ظرفیت

  
 ي دهد مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهاي سرمایه جدول فوق نشان می

ي محلی ها نهادي و ظرفیت ي اجتماعی، سرمایه ي اقتصادي، سرمایه ي انسانی، سرمایه
) در 437/0)، (262/0)، (311/0)، (205/0)، (358/0به ترتیب ( ـ توسعه با متغیر وابسته 

مثبت و معنادار بوده و لذا با افزایش یا کاهش هر کدام از متغیرهاي  ـ 000/0سطح 
هاي  نهادي و ظرفیت ي اجتماعی، سرمایه ي اقتصادي، سرمایه ي انسانی، سرمایه ي سرمایه

ایالم  ي منطقه ي اي شدن مشارکت مردم در توسعهه ترتیب میزان رویهمحلی توسعه ب
  یابد. افزایش یا کاهش می
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  بینی (رگرسیون)برآورد مدل پیش - 2
   ثیر سرمایه انسانی بر متغیر وابستهأالف) ت

  
 ضریب تعیین برازش رگرسیونی :3جدول 

  تاندارد برآوردخطاي اس  ضریب تعیین تعدیل شده  ضریب تعیین  ضریب همبستگی  مدل
1  384/0  147/0  141/0  48629/0  
  

و هاي ارتباطی، آشنایی  ضریب همبستگی متغیرهاي مهارتبر اساس جدول فوق؛ 
و مجذور آن یعنی ضریب  384/0و تحصیالت برابر مهارت در حرف یا مشاغل گوناگون

می باشد. به  2R=  141/0ابر و ضریب تبیین تعدیل شده نیز بر 2R=147/0تبیین برابر 
اي شدن مشارکت درصد از واریانس متغیر رویه 141/0عبارت دیگر در حالت تعدیل یافته 

  شود.  بینی میتوسط متغیرهاي مذکور پیش ایالم ي منطقه ي مردم در توسعه
  

 تحلیل واریانس برازش رگرسیونی :4 جدول
  داريسطح معنی F  میانگین مربعات  ديآزا ي درجه  مجموع مربعات  

  917/5  3  751/17  رگرسیون
  236/0  435  869/102  باقیمانده  000/0  021/25

    438  619/120  کل
  

 F ي مجموع مربعات، میانگین مربعات، درجات آزادي، مقدار آمارهدر جدول فوق، 
توجه به اینکه با ) نشان داه شده است. 000/0داري () و همچنین سطح معنی021/25(

داري رگرسیون را توان معنی بدست آمده است می 05/0داري کمتر از مقدار سطح معنی
   استنتاج نمود.

  

 ضرایب مدل رگرسیون: 5 جدول

 t  داريسطح معنی
 مدل ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد

Beta خطاي استاندارد B  
 (ثابت) 173/1 143/0 -  219/8 000/0
 هاي ارتباطی مهارت  248/0  032/0  350/0  873/7  000/0

آشنایی و مهارت در حرف   042/0  015/0  122/0  746/2  006/0
 یا مشاغل گوناگون

 تحصیالت  025/0  024/0  046/0  041/1  298/0
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، 248/0هاي ارتباطی برابر  ضریب رگرسیون براي متغیر مهارت؛ 5بر اساس جدول 
بدست آمده است. با توجه  350/0استاندارد برابر و ضریب  032/0مقدار خطاي استاندارد 

) کمتر از 00/0داري (برابر بدست آمده و سطح معنی 873/7برابر  t ي به اینکه مقدار آماره
ثیر آن بر أهاي ارتباطی و ت مهارتداري ضریب متغیر توان معنی بدست آمده است می 05/0

یید کرد. براي متغیر أایالم را ت ي منطقه ي اي شدن مشارکت مردم در توسعهمتغیر رویه
است. ولی متغیر اي حاصل شده یا مشاغل گوناگون نیز چنین نتیجهمهارت در حرف 

  دهد. داري از خود نشان میتحصیالت عدم معنی
  

  ثیر سرمایه اقتصادي بر متغیر وابستهأب) ت
  

 ضریب تعیین برازش رگرسیونی :6جدول 
  خطاي استاندارد برآورد  تعیین تعدیل شدهضریب   ضریب تعیین  ضریب همبستگی  مدل
1  212/0  045/0  041/0  51397/0  
  

 آمد و داراي خانوار، برابرضریب همبستگی متغیرهاي میزان دربر اساس جدول فوق؛ 
و ضریب تبیین تعدیل شده نیز  2R=045/0و مجذور آن یعنی ضریب تبیین برابر  212/0
درصد از واریانس  041/0عبارت دیگر در حالت تعدیل یافته باشد. بهمی 2R=041/0برابر 

ایالم توسط متغیرهاي مذکور  ي منطقه ي اي شدن مشارکت مردم در توسعهمتغیر رویه
  شود. بینی میپیش

  
 تحلیل واریانس برازش رگرسیونی: 7جدول 

  داريسطح معنی F  میانگین مربعات  آزادي ي درجه  مجموع مربعات  
  721/2  2  443/5  رگرسیون

  264/0  436  177/115  باقیمانده  000/0  310/10
    438  619/120  کل

  
 F ي مجموع مربعات، میانگین مربعات، درجات آزادي، مقدار آمارهدر جدول فوق 

) نشان داه شده است. با توجه به اینکه 000/0داري () و همچنین سطح معنی310/10(
داري رگرسیون را توان معنی بدست آمده است می 05/0داري کمتر از طح معنیمقدار س

     استنتاج نمود.
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 ضرایب مدل رگرسیون :8جدول 

 t  داريسطح معنی
 مدل ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد

Beta  خطاي استاندارد B 
 (ثابت) 016/2 060/0 -  633/33 000/0
 داراي خانوار  075/0  021/0  179/0  651/3  000/0
 میزان درآمد  034/0  023/0  073/0  488/1  038/0

  
دهد. ضریب رگرسیون براي  برآورد ضرایب مدل رگرسیونی را نشان میجدول فوق 

و ضریب استاندارد برابر  021/0، مقدار خطاي استاندارد 075/0متغیر داراي خانوار برابر 
بدست آمده و  651/3برابر  t ي آماره بدست آمده است. با توجه به اینکه مقدار 075/0

داري ضریب توان معنی بدست آمده است می 05/0) کمتر از 00/0داري (برابر سطح معنی
 ي منطقه ي اي شدن مشارکت مردم در توسعهثیر آن بر متغیر رویهأداراي خانوار و تمتغیر 

  اي حاصل شده است. جهتییید کرد. براي متغیر میزان درآمد خانوار نیز چنین نأایالم را ت
  

  ثیر سرمایه اجتماعی بر متغیر وابستهأج) ت
  

 ضریب تعیین برازش رگرسیونی: 9جدول 
  خطاي استاندارد برآورد  ضریب تعیین تعدیل شده  ضریب تعیین  ضریب همبستگی  مدل
1  392/0  154/0  148/0  48445/0  

  
نسجام اجتماعی ضریب همبستگی متغیرهاي اعتماد اجتماعی، ابر اساس جدول فوق؛ 

و مجذور آن یعنی ضریب تبیین برابر  392/0 روابط اجتماعی میان افراد برابر ي و شبکه
154/0=2R  2=148/0و ضریب تبیین تعدیل شده نیز برابرR عبارت دیگر در باشد. بهمی

اي شدن مشارکت مردم در ویهدرصد از واریانس متغیر ر 148/0حالت تعدیل یافته 
 ي ایالم توسط متغیرهاي اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و شبکه ي منطقه ي توسعه

  شود. بینی میروابط اجتماعی میان افراد پیش
  

  تحلیل واریانس برازش رگرسیونی :10جدول 
  داريسطح معنی F  میانگین مربعات  آزادي ي درجه  مجموع مربعات  

  177/6  3  530/18  رگرسیون
  235/0  435  089/102  باقیمانده  000/0  319/26

    438  619/120  کل
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دهد که در آن مجموع  تحلیل واریانس برازش رگرسیونی را نشان می 10 جدول
) و همچنین سطح F )319/26 ي مربعات، میانگین مربعات، درجات آزادي، مقدار آماره

داري کمتر از وجه به اینکه مقدار سطح معنی) نشان داه شده است. با ت000/0داري (معنی
   داري رگرسیون را استنتاج نمود.توان معنی بدست آمده است می 05/0

  
 ضرایب مدل رگرسیون :11جدول 

  t  داريسطح معنی
 مدل ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد

Beta خطاي استاندارد B  
 (ثابت) 007/1 179/0 -  632/5 000/0
 اعتماد اجتماعی  337/0  053/0  306/0  420/6  000/0
 انسجام اجتماعی  - 068/0  043/0  - 072/0  - 565/1  118/0
 روابط ي شبکه  129/0  031/0  192/0  185/4  000/0

  
، مقدار 337/0ضریب رگرسیون براي متغیر اعتماد اجتماعیدهد  جدول فوق نشان می

دست آمده است. با توجه به ب 306/0و ضریب استاندارد برابر  053/0خطاي استاندارد 
) کمتر از 00/0داري (برابر بدست آمده و سطح معنی 420/6رابر ب t ي اینکه مقدار آماره

ثیر آن بر أاعتماد اجتماعی و تداري ضریب متغیر توان معنی بدست آمده است می 05/0
متغیر  یید کرد. برايأایالم را ت ي منطقه ي اي شدن مشارکت مردم در توسعهمتغیر رویه

جام اجتماعی اما متغیر انسبدست آمده است اي روابط میان افراد نیز چنین نتیجه ي شبکه
  دهد. داري از خود نشان میبه شرح فوق عدم معنی

  
  ثیر سرمایه نهادي بر متغیر وابستهأد) ت

  
 ضریب تعیین برازش رگرسیونی :12جدول 

  خطاي استاندارد برآورد  ضریب تعیین تعدیل شده  ضریب تعیین  ضریب همبستگی  مدل
1  270/0  073/0  064/0  50762/0  

  
ضریب همبستگی آمادگی مسئوالن دولتی جهت گفتگو و دهد  جدول فوق نشان می

خوداتکایی در مردم، میزان مراجعه به دانش و  ي پذیرش اظهار نظر مردم، ایجاد روحیه
مجذور آن یعنی ضریب و  270/0منطقه ي تجربیات مردم، تعهد جمعی نهادها براي توسعه

باشد. می 2R=  064/0و ضریب تبیین تعدیل شده نیز برابر  2R=073/0تبیین برابر 
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اي شدن درصد از واریانس متغیر رویه 064/0عبارت دیگر در حالت تعدیل یافته  به
  شود. بینی میي مذکور پیشایالم توسط متغیرها ي منطقه ي مشارکت مردم در توسعه

  
 تحلیل واریانس برازش رگرسیونی :13 جدول

  داريسطح معنی F  میانگین مربعات  آزادي يدرجه  مجموع مربعات  
  197/2  4  787/8  رگرسیون

  258/0  434  832/111  باقیمانده  000/0  525/8
    438  619/120  کل

  
دهد که در آن مجموع  میتحلیل واریانس برازش رگرسیونی را نشان جدول فوق 

) و همچنین سطح F )525/8 ي مربعات، میانگین مربعات، درجات آزادي، مقدار آماره
داري کمتر از ) نشان داه شده است. با توجه به اینکه مقدار سطح معنی000/0داري (معنی

  داري رگرسیون را استنتاج نمود.توان معنی است میبدست آمده  05/0
  

 دل رگرسیونضرایب م: 14جدول 

داري سطح معنی
)05/0(  t  

ضرایب 
 استاندارد

 مدل ضرایب غیر استاندارد
Beta خطاي استاندارد B 

 (ثابت) 825/1 083/0 -  018/22 000/0

آمادگی مسئوالن دولتی جهت گفتگو و   093/0  041/0  148/0  245/2  025/0
 پذیرش اظهار نظر مردم

 خوداتکایی در مردم ي روحیه ایجاد  003/0  041/0  005/0  070/0  944/0
 میزان مراجعه به دانش و تجربیات مردم  055/0  041/0  100/0  338/1  181/0

 ي تعهد جمعی نهادها براي توسعه  035/0  043/0  054/0  812/0  417/0
  منطقه

  
ضریب رگرسیون براي متغیر آمادگی مسئوالن دولتی جهت دهد  نشان می 14جدول 

و ضریب  041/0، مقدار خطاي استاندارد 093/0مردم گفتگو و پذیرش اظهار نظر 
 245/2برابر  t ي بدست آمده است. با توجه به اینکه مقدار آماره 148/0استاندارد برابر 

توان  بدست آمده است می 05/0) کمتر از 025/0داري (برابر بدست آمده و سطح معنی
پذیرش اظهار نظر مردم و  فتگو وآمادگی مسئوالن دولتی جهت گ داري ضریب متغیرمعنی

یید کرد. أایالم را ت ي منطقه ي اي شدن مشارکت مردم در توسعهثیر آن بر متغیر رویهأت
 دهد.  بر متغیر وابسته را نشان نمی داريمعنیثیر أریب رگرسیون براي سایر متغیرها تض
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  هاي محلی توسعه بر متغیر وابسته ثیر ظرفیتتأ )ه
  

 زش رگرسیونیضریب تعیین برا :15جدول 
  خطاي استاندارد برآورد  ضریب تعیین تعدیل شده  ضریب تعیین  ضریب همبستگی  مدل
1  471/0  221/0  214/0  46516/0  

  

 ي سرمایه انسانی، ي ضریب همبستگی متغیرهاي سرمایهدهد  جدول فوق نشان می
یب و مجذور آن یعنی ضر 471/0نهادي، برابر  ي اجتماعی، سرمایه ي اقتصادي، سرمایه

باشد. به می 2R=214/0و ضریب تبیین تعدیل شده نیز برابر  2R=221/0تبیین برابر 
اي شدن مشارکت درصد از واریانس متغیر رویه 214/0عبارت دیگر در حالت تعدیل یافته 

  شود.                یبینی مایالم توسط متغیرهاي مذکور پیش ي منطقه ي مردم در توسعه
  

  تحلیل واریانس برازش رگرسیونی: 16جدول 
  داريسطح معنی F  میانگین مربعات  آزادي يدرجه  مجموع مربعات  

  678/6  4  712/26  رگرسیون
  216/0  434  907/93  باقیمانده  000/0  863/30

    438  619/120  کل
  

 F ي آزادي، مقدار آماره مجموع مربعات، میانگین مربعات، درجاتدر جدول فوق؛ 
) نشان داه شده است. با توجه به اینکه 000/0داري () و همچنین سطح معنی863/30(

داري رگرسیون را توان معنی بدست آمده است می 05/0داري کمتر از مقدار سطح معنی
   استنتاج نمود.

  

  ضرایب مدل رگرسیون :17جدول 

 t  داريسطح معنی
 مدل غیر استانداردضرایب  ضرایب استاندارد

Beta خطاي استاندارد B 
 (ثابت) 359/0 191/0 -  876/1 061/0
 انسانی ي سرمایه  242/0  037/0  292/0  516/6  000/0
 اقتصادي ي سرمایه  059/0  024/0 108/0  438/2  130/0
  اجتماعی ي سرمایه  192/0  061/0 151/0 131/3 002/0
  نهادي ي یهسرما 127/0 033/0 182/0 879/0 000/0
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مقدار ، 422/0 انسانی، ي ضریب رگرسیون براي متغیر سرمایه؛ 17بر اساس جدول 
بدست آمده است. با توجه به  292/0و ضریب استاندارد برابر  037/0خطاي استاندارد 
) کمتر از 002/0 داري (برابربدست آمده و سطح معنی 516/6برابر  t ي اینکه مقدار آماره

ثیر آن بر أو ت انسانی ي داري ضریب متغیر سرمایهتوان معنی است می بدست آمده 05/0
سایر متغیرها  یید کرد.أایالم را ت ي منطقه ي اي شدن مشارکت مردم در توسعهمتغیر رویه

  دار است.نیز معنی
  

   گیريبحث و نتیجه
مشارکتی از منظر  ي عوامل مرتبط با توسعه«این پژوهش با هدف شناخت و تحلیل 

در استان ایالم نگاشته شد و سعی محقق بر آن بوده که با » هاي محلی توسعه فیتظر
ایجاد نماید بویژه   هاي نوین توسعه بین توسعه و مشارکت پیوند مفهومی توجه به رهیافت

هاي مدیریتی مشارکت یعنی رویکرد حکمرانی خوب و  مشارکتی در بستر ي این که توسعه
مشارکت  ي کنندهتئوریزه شده و با توجه به عوامل تبیین هاي مردم نهاد گسترش سازمان

هاي محلی توسعه در  مشارکتی ظرفیت ي در توسعه بخصوص از دیدگاه محققان توسعه
سازي هاي انسانی، اقتصادي، اجتماعی و نهادي تعریف و در نهایت فرضیه چهار بعد سرمایه

  شد. 
میان  ي دهد رابطه نشان می هاي این پژوهش بر این منوال؛ نتایج آزمون فرضیه

اجتماعی  ي ، سرمایه212/0اقتصادي  ي ، سرمایه276/0انسانی ي متغیرهاي مستقل سرمایه
) با متغیر وابسته 437/0هاي محلی توسعه ( و ظرفیت 262/0نهادي  ي ، سرمایه311/0

دار معنا 000/0ایالم در سطح  ي منطقه ي اي شدن مشارکت مردم در توسعهیعنی رویه
ادي، اجتماعی و هاي محلی توسعه در ابعاد انسانی، اقتص ده و در نتیجه با افزایش ظرفیتبو

یابد.  ایالم نیز افزایش می ي منطقه ي اي شدن مشارکت مردم در توسعهنهادي میزان رویه
)، نیازي 1378تبریزي (هاي داخلی همچون محسنی هاي پژوهش این نتایج با یافته

)، سامپر 2001) و مطالعات خارجی گیوردانو (1392یوسفوند ()، 1380)، غفاري (1380(
هاي خود به این نتیجه  ) همخوانی دارد. آنها در پژوهش2008)، هیپا و همکاران (2007(

هاي اقتصادي، انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، رسیدند که بین متغیرهاي وضعیت
هاي امور  ییمالی و توانافراد، منابع هاي ارتباطی ا اجتماعی، ظرفیت نهادي، شبکه ي سرمایه

  اجرایی و مشارکت در توسعه ارتباط معناداري وجود دارد.
اي شدن مشارکت مردم در انسانی بر رویه ي ثیر سرمایهأنتایج تحلیل رگرسیونی ت

هاي ارتباطی و مهارت در حرف یا  مهارتدهد؛ متغیر  ایالم نشان می ي منطقه ي توسعه
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ثیر أ) ت122/0) و (350/0تغیر وابسته به ترتیب با میزان بتاي برابر (مشاغل گوناگون بر م
  دهد. داري از خود نشان میثیر متغیر تحصیالت عدم معنیأدهند اما ت داري نشان میمعنی

اي شدن مشارکت مردم در اقتصادي بر رویه ي ثیر سرمایهأنتایج تحلیل رگرسیونی ت
داراي خانوار و درآمد خانوار بر متغیر وابسته تغیر دهد؛ م ایالم نشان می ي منطقه ي توسعه

  دهند. داري نشان میثیر معنیأ) ت073/0) و (179/0به ترتیب با میزان بتاي برابر (
اي شدن مشارکت مردم در اجتماعی بر رویه ي ثیر سرمایهأنتایج تحلیل رگرسیونی ت

روابط افراد بر  ي و شبکهاعتماد اجتماعی دهد؛ متغیر  ایالم نشان می ي منطقه ي توسعه
داري نشان ثیر معنیأ) ت192/0) و (306/0متغیر وابسته به ترتیب با میزان بتاي برابر (

  دهد. داري از خود نشان میر متغیر انسجام اجتماعی عدم معنیثیأدهند اما ت می
اي شدن مشارکت مردم در نهادي بر رویه ي ثیر سرمایهأنتایج تحلیل رگرسیونی ت

آمادگی مسئوالن دولتی جهت گفتگو و  دهد؛ متغیر ایالم نشان می ي منطقه ي توسعه
داري ثیر معنیأ) ت148/0ه با میزان بتاي برابر (بر متغیر وابست پذیرش اظهار نظر مردم

خوداتکایی در مردم، میزان مراجعه به  ي ثیر متغیرهاي ایجاد روحیهأدهند اما ت نشان می
داري از خود منطقه عدم معنی ي جمعی نهادها براي توسعه دانش و تجربیات مردم و تعهد

  دهد. نشان می
اي شدن مشارکت هاي محلی توسعه بر رویه یر ظرفیتثأنتایج تحلیل رگرسیونی ت

انسانی با میزان بتاي  ي متغیر سرمایهدهد؛  ایالم نیز نشان می ي منطقه ي مردم در توسعه
اي شدن مشارکت مردم در وابسته یعنی رویه ثیر بر متغیرأبیشترین ت 292/0 برابر با
در  182/0 نهادي با میزان بتاي برابر با ي ایالم را دارد. متغیر سرمایه ي منطقه ي توسعه

سوم و در  ي در رتبه 151/0 با با با میزان بتاي برابراجتماعی  ي متغیر سرمایهدوم،  ي رتبه
اي شدن ثیر بر رویهأکمترین ت108/0بر با زان بتاي برااقتصادي با می ي نهایت متغیر سرمایه

  ایالم را دارد. ي منطقه ي مشارکت مردم در توسعه
توان نتیجه  بر این اساس؛ با توجه به نتایج تحلیل رگرسیونی متغیرهاي تحقیق می

داري هستند که ادي، اجتماعی و نهادي عوامل معنیهاي انسانی، اقتص گرفت؛ سرمایه
هاي ارتباطی،  هاي مهارت دهند. همچنین؛ شاخص ثیر قرار میأت مشارکتی را تحت ي توسعه

هاي شغلی، آمادگی مسئوالن دولتی جهت گفتگو و پذیرش اظهار نظر مردم،  درآمد، مهارت
یافته، ادي، اعتماد شخصی و اعتماد تعمیمروابط اجتماعی میان مردم، اعتماد نه ي شبکه
 ي منطقه ي ن مشارکت مردم در توسعهاي شدهستند که بر رویه یهای ترین شاخصمهم

  ثیرگذارند.أایالم ت
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گیري نمود که الگوي توان چنین بحث و نتیجه می طور کلی در این پژوهشبه
 ي هاي خوبی در زمینه که داراي پتانسیلـ محلی ایالم  ي مشارکتی در جامعه ي توسعه

تواند به یک الگوي  زمانی می ـ کشاورزي، دامپروري، گردشگري، ذخایر گاز و نفت است
از منظر مشارکت   واقعی و پویا تبدیل شود که یک پل ارتباطی حاکمیت و ساکنان بومی

زدایی و کاهش محرومیت استان ایالم را بسازد و در نفعان محلی در فقرتمام ذي  عمومی
پذیران کننده، توانمندسازي آسیبتوسعه افزایش توان افراد مشارکت چنین فرایندي از

هاي نخبگان و غیر  ها و طرح هاي توسعه از باال به پایین یا تحمیلی، احترام به دیدگاه طرح
آرایی راث فرهنگی و دانش محلی مردم، صفمحلی، تقویت می ي نخبگان در جامعه

، رسالت و آرمان مشارکت محلی ي هاي مشارکتی به منظور توسعه و آبادانی جامعه فعالیت
هاي مردم  رویکرد حکمرانی خوب از باال به پایین و سازماناي باشد که در آن در توسعه

زنند  محلی می ي توسعه ي هاي بالقوه ها و پتانسیل به ظرفیت یهای نهاد از پایین به باال ضربه
هاي ارتباطی، داراي خانوار، درآمد خانوار،  همچون مهارت یهای که در آن شاخص

، تعامل فتگو و پذیرش اظهار نظر مردمهت گهاي شغلی، آمادگی مسئوالن دولتی ج مهارت
جمعی نهادها براي تعامل با سطوح باالتر حاکمیت، میزان آگاهی نهادها از شرایط منطقه 

، فرهنگی و حتی فیزیکی و محیطی، قوانین انسانی، اقتصادي، اجتماعی، نهاديدر ابعاد 
هادي، اعتماد اد نروابط اجتماعی میان مردم، تقویت اعتم ي شبکه ي مناسب، حفظ و توسعه
عبارت دیگر؛ به منظور به تر دیده شود.تر و فعالیافته در آن پر رنگشخصی، اعتماد تعمیم

محلی  ي ایالم، کنشگران یا ذینفعان جامعه ي پیشبرد اهداف مشارکتی توسعه در منطقه
مدنی و بخش حاکمیتی یا به  ي تحقیق یعنی هم مردم، هم بخش خصوص، هم جامعه

تعاون و همکاري در  ي از طریق حفظ و تقویت روحیه ـ تر نهادهاي دولتی؛عبارت به
پذیري و احترام به نظرات دیگران، حفظ و تقویت انتقاد ي جامعه، حفظ و تقویت روحیه

، همدلی در ارتباط با دیگران و بویژه گوش دادن به مشکالت و احتیاجات سایر ذینفعان
تقویت و تحرك بخشیدن به آموزش و  الحسنه،هاي قرض عضویت مردم در صندوق

تگو و پذیرش اظهار ها و مشاغل گوناگون، آمادگی مسئوالن دولتی جهت گف یادگیري حرفه
هاي  و مردم در خصوص پروژه گیري فضاي شفاف میان نهادهاي دولتینظر مردم، شکل

ها و ها، کاهش تضاد همکاري و مشارکت مردم در پروژه ي اي استان، گسترش روحیهتوسعه
زدایی در استان، حفظ و هاي محرومیت اي پیش روي طرحو قبیله  هاي قومی چالش
روابط اجتماعی میان مردم، تقویت اعتماد اجتماعی، عملکرد مناسب  ي شبکه ي توسعه
مشارکتی ایالم را در نظر و  ي گفتمان توسعهـ  قشار، صنوف و ادارات محلی منطقهها، ا گروه

  عمل اجرا کنند.
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