
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 

  مسائل و موانع توسعه استان لرستان

  دكتر سيد احمد حسيني

  چكيده: 
كشاورزي حائز اهميت بـاالتري  ي روستايي و ها اي گذشته به ويژه در زمينهي حاصل از اقدامات توسعهها اهميت تجارب و درس

ي بعدي در زمينه توسعه روستايي حاصل همين تجارب است. ماهيت مطالعه حاضر عمدتاً ها ي اقدامات و پروژهها هستند. موفقيت
ي توسعه روستايي، مديريت توسعه روستايي، به خصوص در مناطقي نظيـر اسـتان   ها اجراي اين ضرورت بوده است، از ميان زمينه

از ويژگي و پيچيدگي خاصي برخوردار است. زيرا فرآيند توسعه روستايي، به خصوص در مناطقي نظير اسـتان لرسـتان از   لرستان 
ويژگي و پيچيدگي خاصي برخوردار است. از اين رو استانداري لرستان، در اجراي تفكر مطالعـه بـراي شـناخت موانـع توسـعه،      

اي  داد. يكي از موضوعات بررسي نتايج كاربست الگوهاي طـرح توسـعه منطقـه   مطالعه هفت موضوع توسعه را در دستور كار قرار 
سلسله (شامل اجراي طرح در سه بخش سلسله، دلفان و چغلوندي است) و طرح توسعه ريمله به منظور ارائه الگوي مديريت جديد 

اي بـود كـه   يي در شكل پروژه توسـعه روستايي منظور شد. هدف اصلي از مطالعه حاضر، ارائه الگويي براي مديريت توسعه روستا
اساس آن از انطباق با نيازهاي جوامع محلي بر مبناي مشـاركت واقعـي مـردم باشـد. ايـن مطالعـه براسـاس چگـونگي مشـاركت          

ي توسعه سلسله و ريمله و شناسايي نقاط قـوت  ها گروههاي مختلف اجتماعي در فرآيند تصميم گيري، برنامه ريزي و اجراي طرح
در استان لرستان بـه اجـرا درآمـد،     70و 50يها ي توسعه سلسله و ريمله كه به ترتيب در اوايل دههها ها انجام شد. طرحو ضعف آن

ي هـا  اساساً حول محور ظرفيت سازي و توانمند سازي مردم در جهت پذيرش مسئوليت و شكل دهي مـديريتي پايـدار در زمينـه   
يداري مديريت توسعه در سطح محلي، ضـامن پايـداري منـابع در جهـت توسـعه      بوده است. چه اينكه پااي  توسعه محلي ـ منطقه 

هاي درخت توسعه باعث شادابي تنه و شاخه كه همانا زنـدگي و رفـاه   توسعه پايدار است و در واقع مشاركت مردم به عنوان ريشه
بع فراوان در زمينه توسعه كشورهاي در دهه تكاپو و صرف هزينه و منا 6اقتصادي و اجتماعي جامعه مورد نظر است. بعد از حدود 

 حال توسعه، امروزه ثابت شده است كه در ذات توسعه، نابرابري نهفته است. هم از اين روست كه جهان به اين نتيجـه رسـيد كـه   
منـابع،  بايست با رويكرد پايداري توسعه، اقدامات از سطوح محلي صورت گيرد تا با توانمندسازي مـردم در اسـتفاده بهينـه از     مي

ي اجـرا داراي چنـين رويكـردي    هـا  توان گفت طرح توسعه سلسله و ريمله در زمـان  مي اي آنها نيز ارتقا يابد.ي توسعهها ظرفيت
  بودند كه در شكل آزمايشي به اجرا درآمدند.

  :ها كليد واژه
  الگوهاي توسعه، طرح ريمله، طرح سلسله 
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  مقدمه
حوزه روستايي و جوامـع محلـي بـازگوي ناكارآمـدي     شرايط كشورهاي در حال توسعه به ويژه در 

الگوهاي توسعه متداول براي ارتقاي سطح زندگي جوامع در اين كشورهاست. از اين رو متخصصان و 
اند، نبودها و كمبودها را به بحـث گذاشـته و از مانـدگاري    برنامه ريزان توسعه بارها دور هم گرد آمده

هـايي  كننـد و بـا صـدور دسـتورالعمل    ها با مذمت، فقر را آغاز مياند، آنفقر در اين جوامع سخن گفته
انـد، بلكـه روز بـه روز بـر     ها كاهش نيافتـه رسانند. از اين رو نه تنها فقدانرسالت خود را به پايان مي

نيز  ميهاي اجتماعي جوامع ياد شده افزون شده بلكه ترقي شگرف علدامنه فقر و پيچيدگي ناهنجاري
آنكه بسياري از ويژگيهاي مثبـت و اصـيل جوامـع محلـي و     تر  ها افزوده است. مهمابريبر دامنه نابر

ظرفيت پايداري آنها تحث تأثير الگوهاي توسعه اگر نگوئيم دستخوش نابودي شده، حداقل كمرنگ و 
  رو به زوال رفته است. 

بـت شـد كـه    هر چند تحقق اين رشد مستلزم تدوين الگويي مناسب توسعه بـود، امـا بـه زودي ثا   
هاي توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه به دليل مسائل اجتماعي و اقتصادي عميق كوشش

آنها از جمله فقر و انباشت ديون خارجي با شكست مواجه گرديـده اسـت. علـت اساسـي ديگـر ايـن       
مـع  كشـورها از جملـه جوا   ميشكست، استفاده از يك الگوي توسعه واحد كم و بيش يكسان براي تما

هاي ايـن جوامـع صـورت گرفتـه     محلي آنها بوده است كه با اين استفاده بدون در نظر گرفتن ويژگي
اي بود كـه فرآينـد گـذار خـود را     است. اين الگوها عمدتاً برخاسته از تجربيات كشورهاي توسعه يافته

اقتصادي هاي شديد ناشي از جنگ جهاني دوم شرايط طي كرده بودند. هر چند خسارات و محدوديت
سختي را بر آنها تحميل كرده بود كه طرح مارشال به عنوان تمهيدي براي مقابله با اين شـرايط بـه   

ي اقتصادي كشورهاي اروپايي موثر واقع شـد، الگـوي   ها اجرا درآمد و به طور موثري در وضع بحران
ط فرهنگـي و  اتخاذ شده از اين كشورها بدون توجه به تفـاوت چشـمگير در پيشـينه تـاريخي، شـراي     

هاي مشاركت جوامع محلي براي توسعه كشورهاي غيراروپايي نيز به كـار بسـته   اجتماعي و چارچوب
  هاي اول با موانع جدي رو به رو ساخت.شد به ناگزير اين جوامع را از همان گام

هـاي  و چـرخش هـا   تأمل در آرا صاحب نظران توسعه، از يك سو به طور مستقيم بازگوي نوسـان 
و يا ناضروري است كه در الگوي توسعه قابـل تشـخيص اسـت و از سـوي ديگـر بـه طـور        ضروري 

ها در كشورهاي جهان سوم و يا به سخن ديگـر تغييـر مسـتمر    گيريغيرمستقيم بازگوي تغيير سمت
ها همان گونه كه هاي اجتماعي اين كشورهاست. اين تغيير پياپي هدفريزي دگرگونيها، برنامههدف

تـوان  تحليل كرده است و در تاريخ وقايع اجتماعي جهان سوم در چهار دهه اخير نيز مـي  1»پارسونز«
سازد و بر اين اسـاس  سازماني و هرج و مرج ميثباتي و دستخوش بيمشاهده كرد، جوامع را دچار بي
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ي ها اي صاحبنظران صرف نظر از شناخت خاستگاه الگوها و مدلتوان گفت كه بررسي آراء توسعهمي
پـس   ميهاي اجتماعي برخي مشكالت سياسي در جوامع جهان سويابي دگرگونيسعه از حيث ريشهتو

  ).1378از جنگ واجد اهميت است (زاهدي مازندراني، 
بـوده  » زابـرون «در اساس، انتخاب الگو و هدف گذاري توسعه و فرآيند عملياتي آن يك حركـت  

و از طريق نخبگان و تصـميم سـازان برگزيـده در     ريزي آنها همه چيز از باالاست و در ساخت برنامه
يابـد و اينـان   چارچوب سلسله مراتبي بروكراتيك (بيگانـه از مـديريت محلـي و بـومي) جريـان مـي      

(نخبگان) بر اين باورند كه مخاطبان آنها فاقد شـناخت الزم از دنيـاي اطـراف خـود هسـتند و حتـي       
ديگر آنها مخاطبان خود را ايستا و بـدون ابتكـار    كنند. از جهتنيازهاي اساسي خود را هم درك نمي

انگارند، غافل از آنكه زندگي ديرپاي جوامع محلـي فقـط بـر پايـه ابتكـار عمـل و مـديريت        عمل مي
هـاي پـس از جنـگ    مشاركتي همراه با تحمل انواع محدوديتها، تداوم يافته است و اگر هـم در دهـه  

پـردازان  توجهي به ظرفيت آنها توسط نظريـه ناشي از بيزوالي در آنها حادث شده باشد در درجه اول 
مختلف در طراحي و كاربست الگوهاي به اصطالح توسعه براي اين كشورها بـوده كـه اغلـب بـدون     
مالحظات تاريخي صورت گرفته است، آن هم نه الگوهاي چند بعدي توسعه بلكـه الگوهـاي اساسـاً    

هـاي  هـا و نارسـايي  هاي بارز محدوديتد از ويژگيهاي صرفاً اقتصادي كه خومبتني بر رشد شاخص
هاي پايان جنگ دوم جهاني است از اين رو بايد گفـت كـه   اساسي الگوهاي متداول در نخستين دهه

هـاي  نظريه پردازي توسعه در فرآيند پيشرفت و تحول خود به تدريج محور توجه خـود را از شـاخص  
اي كـه در  قاعدهترين  يز معطوف داشته است، اصليي اجتماعي نها اقتصادي به سمت ابعاد و شاخص

توان قائل شد تحول آنها از اقتصاد توسعه به جامعه شناسي هاي توسعه ميفرآيند سمت گيري نظريه
  ).1372توسعه است (رهنما، 

براي تفكر و عمل توسعه شيوه حـاكم بـوده    1990تحليل اقتصادي در دهه «گويد: مي» 1چمبرز«
هاي مربوط به مردم شود. رشد سريع نوشته مي روز بر ميزان نفوذ الگوي مردم افزوده است، اما روز به

و مشاركت، افزايش تعداد دانشمندان اجتماعي غيراقتصـادگرا در برخـي كارگزاريهـاي كمـك كننـده      
ي مشـاركتي، همـه حـاكي از    ها ها و روش(مانند اداره توسعه ماورا بحار) و توسعه و گسترش رهيافت

ي غيردولتي موازنـه  ها وز افزون الگوي مردم هستند. به ويژه انسان شناسان اجتماعي و سازماننفوذ ر
 . هم اكنون در سخناني كه پيرامـون توسـعه ابـراز   اند مربوط به اشيا و مردم را به نفع مردم بر هم زده

شـود  داري مـي گردد عمدتاً از اولويت دادن به مردم و اغلب از اولويت دادن به مـردم فقيـر، جانبـ    مي
  ).1380(چمبرز، 
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  طرح مسئله
مديريت توسعه در جامعه روستايي استان لرستان كه با مسائلي از قبيل درهم آميختگي هنجارها و 

تـر از  اي و خانداني روبـه روسـت بـه مراتـب پيچيـده     هاي قبيلهارزشهاي اجتماعي ايلي و صف بندي
رسـد كـه   اي اسـت. از ايـن رو بـه نظـر مـي     عشـيره فرآيند توسعه روستايي در جوامع غيرايلي و غير 

الگوهاي توسعه روستايي به كار گرفته شده در دو طرح مورد مطالعه به عنوان رويكـردي متفـاوت از   
آيد  و از هاي توسعه روستايي در كشور متداول بوده به حساب ميآنچه تا زمان اجرا تحت عنوان طرح

ي مانند استفاده از ادبيات و مفاهيم جديد مانند اكثريت خاموش، هاي مختلفاين استثناء عمدتاً از جنبه
ي ها هاي انساني و متفاوت با گذشته، تيم اجرايي متفاوت با آرمانكار با مردم، مشاركت واقعي، آرمان

انسان دوستانه و عميق و ... بوده است. به طوري كه فرض بر اين است كه حد توفيق ايـن دو طـرح   
در اين استان به طور قابل توجهي، به جز در چند مورد خاص، اغلب كمتر از موارد در سه دهه گذشته 

ي توسـعه  هـا  تـوان بـه طـرح   مشابه در ديگر نواحي كشور بوده است. از بين موارد خاص و معدود مي
سلسله و ريمله اشاره كرد كه هر دو بر مبناي ضرورت محـور قـراردادن مشـاركت مـردم در الگـوي      

درآمده است. طرح سلسله در چارچوبي مدون با ابعاد فرهنگـي، اقتصـادي و اجتمـاعي    توسعه به اجرا 
ي اقتصادي و ها مشخصي به اجرا درآمده و طرح ريمله عمدتاً در بعد زيست محيطي با عنايت به جنبه

سال به اجرا درآمده است. نكته اساسي كه به عنـوان سـوال اساسـي بايـد      20در فاصله زماني حدود 
اند و يا صرفاً براي مـردم.  اينكه در فرآيند اجرايي هر دو طرح، آنها با مردم به اجرا درآمده روشن شود

در اين مطالعه كوشش شده كه با شناخت تأثير و تأثر دو طرح مذكور به طراحـي الگـوي مناسـب در    
  ار گرفت.به ك ميي روستايي به طور انسجاها شرايط فعلي پرداخته شود تا بتوان ابعاد آن را در طرح

  پيشينة تحقيق
ي سنتي و جهان ها اي سلسله تحت عنوان ساختماندر يكي از منابع موجود از طرح توسعه منطقه

مملكـت   مييي است كه جزو بافت بوها ي سنتي و محلي آن روشها : منظور از روش1سوم آمده است
شـد كـه نتـايج قابـل     اين طرح در روسـتاها انجـام    ميبه خصوص باشد. قبل از پيروزي انقالب اسال
فرآيند تفويض امور به شـهروندان واز آن طريـق بـه     ميتوجهي نداشت. با وقوع پيروزي انقالب اسال

ي اداري و دولتـي راه  هـا  ي مشاركتي مردم مسكوت ماند و مردمياران به واحدهاي دسـتگاه ها تشكل
د. تا ايـن مقطـع فرآينـد    يافتند و عمده امكانات طرح توسعه سلسله تحويل اداره جهاد سازندگي گردي

توانمندسازي مردمياران به انجام رسيده و تا حدودي اين سطح از توانمنـدي مناسـب تشـخيص داده    
دانستند. روستائيان  مي شده است. مردم در طرح آن زمان هيچ مشاركتي نداشتند و آن را صرفاً دولتي
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در مقايسه با ديگر نواحي استان در در زمينه فرهنگي در طرح سلسله تأثير در خور توجهي داشتند كه 
  سطح باالتري است. 

طرحي ديگر با عنوان ريملـه در زمينـه توسـعه روسـتايي در پـيش       ميپس از پيروزي انقالب اسال
كرد و در اين راستا بـه مـردم بـه ديـد      مي گرفته شد. نظام گذشته تمركز گرايي رادر همه امور اعمال

راند. با تاسيس جهادسازندگي كه نخستين نهاد خودجوش  مي يهنگريست و مردم را به حاش مي ابزاري
بود برگي ديگر در زندگي روستائيان رقم خورد. در حقيقت اين اولين تجربه آنان در چارچوب  ميو مرد

  ديد. خشك و محافظه كارانه قبل از انقالب بود كه مردم را به صورت ابزار مي
اي در مورد طرح توسـعه سلسـله   هاد سازندگي مطالعهبا هدايت ج 1369در استان لرستان در سال 

ي با مـردم بـراي   ها انجام گرفت اين طرح با همكاري مردم و جهاد گران وزارتخانه درراه انجام طرح
ي هـا  مردم با هدف جلب مشاركت مردم شكل گرفت. اما انجام مطالعه حاضر براي بهينه سازي پروژه

شـود   مي ايي است كه با مطالعه دو طرح مورد بررسي تدويندر دست اجرا و آتي مديريت توسعه روست
  كه شايد بتواند شعار با مردم براي مردم را تحقق بخشد.

  چارچوب نظري تحقيق
  الف) توسعه

ي ها توسعه خواه توسعه جامعه». وصفي«است نه » وضعي«توسعه اصطالحي است كه تعريف آن 
واه نـاظر بـر توسـعه كشـورهاي جهـان سـوم، در       اروپايي پس از رنسانس و انقالب صنعتي باشد و خ

سابقه وضع شده اسـت. تأكيـدي كـه برخـي      بي هرحال اصطالحي است كه براي يك تحول جديد و
  صاحبنظران براي عيني قلمداد شدن تعريف توسعه دارند، از همين بابت است.

ايـد مبتنـي بـر    توسعه تحولي است اقتصادي و اجتماعي كه در عالم واقع رخ داده و هر تعريفـي ب 
بـراي   3»توسـعه «و  2»تكامـل «، 1»ترقـي «ي همان رخداد معين باشد، در تاريخ، سـه واژه  ها ويژگي

  توضيح تحول اجتماعي به كار رفته است.
اصطالح توسعه بعد از جنگ جهاني دوم فراگير شد. اين اصطالح در فرآيند نظـر خـود بـا اضـافه     

  شد.شدن تعريف  ميهايي در راستاي بوشدن موصوف
ابعـاد جامعـه در قالـب     ميتوسعه يكپارچه يا جامع بر پايه مشاركت مردم وملحـوظ قـرار دادن تمـا   

گردد. از اين رو توسعه را ميتوان سمت گيري نظام مـديريتي  پذير ميريزي سازمان يافته امكانبرنامه
رفـاه اجتمـاعي    به تغيير و تحول و بازسازي اقتصادي ـ اجتماعي به منظور نيل و دستيابي عمـوم بـه   
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همراه با عدالت بدانيم و الزمه آن برنامه ريزي است كـه بـر پايـه تمـام ابعـاد فرهنگـي، اجتمـاعي،        
ريـزي توسـعه شـناخت    تواند به اهداف خود دست يابد، البتـه در برنامـه  اقتصادي و سياسي جامعه مي

ـ  هـا   ترين منبع يعني نيروي انساني و تجهيز آن به مهارتمهم ش الزم شـرط ضـروري   و فنـون و دان
  ).1378شود (قاضيان، تحقق اهداف محسوب مي

اي است كه با رويكرد استفاده هر چه بيشتر از عوامل و منابع دروني در توسعه» 1توسعه درون زا«
ي نرم افزاري و سخت افزاري به خصوص ها هر منطقه، محل و كشور كه ممكن است به دليل فقدان

هاي داخلي بهـره گرفتـه شـود و    مل و منابع بيروني براي ارتقاي ظرفيتدر مراحل اوليه توسعه از عوا
ها، جايگزيني صورت گيرد كه براي تحقق فرآينـدي آن از پديـدة   بعد از زمان محدود و جبران فقدان

  بايد بهره گرفته شود. هاي غيردولتي ميمشاركت بر پايه سازماندهي ايجاد سازمان

  الگوي توسعه كشاورزي
خاستگاه فعاليت اقتصادي در مناطق روستايي، محـور اصـلي ايـن    ترين  ه عنوان اصليكشاورزي ب

  توان كشاورزي ـ محور دانست.باشد. ازاين رو، اين الگو را ميالگو مي

  توسعه روستايي
جوامع روستايي در كشورهاي در حال توسعه عمدتاً با مشخصه بنيه مالي ضعيف و خاسـتگاه فقـر   

يت عمده اين جوامع كشاورزي است، از ايـن رو توسـعه كشـاورزي بـا توسـعه      شود. فعالشناسايي مي
و  ميروستايي مترادف دانسته شده است. بنابراين توسعه روسـتايي و كشـاورزي بـا رويكـردي انسـجا     

  يكپارچه قابل برنامه ريزي خواهد بود.
آمـوزش و  توسعه روستايي عبارت از نوسازي مناطق روسـتايي، شـيوه بهـره بـرداري كشـاورزي،      

پرورش نيروي انساني و تأمين نيازهاي اساسي روستائيان به منظور ارتقاء استانداردهاي زندگي مـردم  
-اين مناطق است كه طبعاً ادغام اقتصاد اين مناطق در اقتصاد ملي از نتايج عمـده آن محسـوب مـي   

ل احـداث و اصـالح   شود. مهمترين اقدامات عمراني عبارت است از: ايجاد و گسترش زيربناها از قبيـ 
هاي آبياري در نقاط روستايي. پست رسـاني  ها، برق رساني، تامين آب آشاميدني و ايجاد سيستمجاده

به روستاها و تجهيز روستاها به خطوط ارتباطي تلگراف و تلفن. ايجاد و اصالح تاسيسات و تسهيالت 
هاي درمـاني و  طريق ايجاد شبكهآموزشي در روستاها. ارتقاي خدمات بهداشتي در جوامع روستايي از 

  توزيع دارو.
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  اي سلسله و زمينه اجراي آنب) طرح توسعه منطقه
مشاركت مردمي، بر دخالت فعال مردم روستايي به ويژه گروههاي فقير داللت دارد كـه از فرآينـد   

هـاي  امـه اند. تجربه سازمان خواروبار جهاني (فائو) بازگوي آن است كه از طريق برنتوسعه خارج بوده
ي تجميع منابع و دانش محلي، توسعه خوداتكاء و در فرآيند كاهش هزينه دولت ها مشاركتي و فعاليت

شود. همچنين مشاركت مردم به عنوان عنصـر ضـروري در    مي و مهيا كردن كمك توسعهاي ممكن
يـت  راهبرد كشاورزي پايدار نيز شناخته شده است. زيرا محيط زيست روسـتا فقـط بـا همكـاري جمع    

). اين طرح مبتني بر عوامل انساني محلي توسـعه بـود   1378روستايي قابل محافظت است (زنجاني، 
  كه عبارتند از: آموزگار، مروج، بهورز،كادر فني و مشاركت مردم

  ج) طرح توسعه ريمله
ديدگاهي در زمينه توسعه روسـتايي در پـيش گرفتـه     1357در سال  ميبعد از پيروزي انقالب اسال

به صورت آرماني و نقطه مقابل سياستهاي رژيم گذشته بوده است. اين فرآيند بر اهدافي چون شد كه 
بـود  تـر   افزايش توليد، باال بردن بهره وري، رفاه كشـاورزان و خودكفـائي در مـواد غـذايي چشـمگير     

  ).1370(مجتهد، 
م بـا ديـدي ابـزاري    كرد و در اين راستا به مردنظام گذشته تمركزگرايي را در همه امور اعمال مي

-كرد و مردم را به حاشيه ميها را با دخالت خود هدايت مينگريست از اين رو همه امور و عرصهمي

اي كه به كشاورزان و كشاورزي و اصـوالً مـردم   اي بعد از انقالب و با توجه ويژهراند. با چنين پيشينه
سازندگي بـا همـت جوانـان انقالبـي و     با عنوان جهاد  ميشد، نخستين نهاد خود جوش و مردداده مي

گذاري شد و شرط موفقيت آن بر دو ركن استوار بـود كـه   ايثارگر تشكيل شد. طرح توسعه ريمله پايه
بنـدي و  يكي جلب مشاركت و همكاري آحاد مردم به منظور شناخت نيازهاي آنان بر اسـاس اولويـت  

گردد و دوم همكاري و مشـاركت  بيين مييي  كه با مشورت آنان تدوين و تها عملياتي كردن راه حل
ي تعيين شده و ارزيابي كارهاي صـورت گرفتـه بـه عبـارت ديگـر،      ها مستمر به منظور اجراي برنامه

يابي، تعريف آن و چگونگي اجراي آن حضور و درگير باشـند.  مراحل از پروژه ميروستائيان بايد در تما
ي حفاظـت محـيط زيسـت و توسـعه پايـدار      هـا  دفآنان به اين نتيجه رسيده بودند كه براي تحقق ه

ريـزي الگـوي   كردن رويكردها يك ضرورت تعيين كننـده اسـت (برنامـه    ميكشاورزي ـ روستايي، بو 
  توسعه).

  ي تحقيقها هدف
  هدف كلي

  در توسعه استان لرستان ميعوامل موفقيت و ناكاترين  شناخت مهم
www.SID.ir
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  ي فرعيها هدف
  اجرايي طرح سلسلهتعيين نقاط قوت و ضعف و مراحل  -1
هاي مختلف اجتماعي در فرآيند تصـميم گيـري، برنامـه    تعيين چگونگي مشاركت گروه -2

 ايريزي و اجراي توسعه منطقه

  روش شناسي
است با  2و  روش پيمايشي 1اياي از روش اسنادي يا كتابخانهپژوهش حاضر به لحاظ روش آميزه

شود. در دارد و نوع پژوهش ارزيابانه محسوب مي ذكر اين نكته كه اصوالً اين پژوهش جنبه توصيفي
اي و اسـنادي و  واقع در مطالعه حاضر، مباني نظري طرح توسعه سلسله و ريملـه بـه روش كتابخانـه   

تاثيرات پايدار آن در سطح منطقه و در مردم با روش پيمايشي و به صورت نظر خـواهي از مسـئوالن   
ي آن، ايـن دو  هـا  رد بررسي قرار گرفته و بر پايـه يافتـه  ركاران طرح و عموم مردم مواند محلي، دست

هاي جديـد توسـعه مشـاركتي    طرح مورد مقايسه نيز قرار گرفته و پروژه پيشنهادي براي اجراي طرح
منطقه ارائه شده است. چنانچه اشاره شد، تكنيك عمده مورد اسـتفاده در ايـن بررسـي نيـز تكنيـك      

ركاران، مـردم  اند هاي اشاره شده (مسئوالن، دستر بين گروهاي بوده كه به صورت مجزا دپرسشنامه
  عادي) اعمال شده است.

  جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري
دهسـتان   7روستاي منطقه با پراكنشـي گسـترده در    30ي طرح توسعه سلسله عمدتاً در ها فعاليت

سـال   27الـي   23اي سلسـله  منطقهمتمركز بود وبا توجه به اينكه از زمان آغاز و اجراي طرح توسعه 
گذرد، لذا به دليل ضرورت اطالع پرسش شوندگان از طرح مذكور، در انتخاب نمونه توجه به سـن  مي

ها با توجه به اين شـاخص صـورت گرفتـه اسـت. در     حائز اهميت بوده است. از اين رو انتخاب نمونه
پاسخگو يا نمونه مورد نياز اسـت تـا    شود كه چه تعدادبحث حجم نمونه معموالً اين سوال مطرح مي

  نظرات آنها معرف و گوياي نظرات كل جامعه آماري باشد.
ترين روشهاي تعيين حجـم  هاي متفاوتي وجود دارد. يكي از معمولبراي تعيين حجم نمونه روش

است. در اين روش حجم نمونه بر اساس صفت انتخابي بـراي نمونـه و درجـه     3نمونه، روش كوكران
شود (كرلنجـر و پـدهاوزر،   ان (صحت گفتار) براي تعميم به جمعيت كل جامعه آماري تعيين مياطمين
نفر شناسايي گرديد كه از همه آنهـا پرسشـنامه    28مردميار تعداد مردم ياران  85). از مجموعه 1366

تـدوين  تكميل گرديد و از رسايي شش اداره ذيربط در شهر الشتر نيز به ازاي هر اداره يك پرسشنامه 
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مربوط به طرح سلسـله بـر اسـاس روش كـوكران      ميو مصاحبه به عمل آمد. در مورد پرسشنامه عمو
هايي كه بر اساس كارهاي انجـام شـده، طـرح    عمل شده است. به اين ترتيب كه در تعدادي از آبادي

اينكه زمـان   خانوار شناسايي گرديد كه با عنايت به 135سلسله در آنها تمركز بيشتر داشت ابتدا تعداد 
-ها با فصل كاري مصادف گرديد. از مجموعه خانوارها تعداد قابل توجه به نظر مـي تكميل پرسشنامه

نفـر   114نمونه انتخاب شد كه در حـين عمـل بـه     100رسد، سپس با بهره گيري از فرمول كوكران 
  افزايش يافته است.

  ابزار
طـرح سلسـله، پرسشـنامه ادارات و     ميمـو سه پرسشنامه تنظيم گرديد كه عبارتند از: پرسشـنامه ع 

  پرسشنامه مردم ياران

  هاي پژوهشييافته
هاي پژوهشي در بخش آمار توصيفي تـدوين شـده اسـت. در ايـن بخـش از جـداول توزيـع        يافته

  شود.فراواني مدد گرفته شده است كه به دليل حجم باالي جداول به نتايج آنها بسنده مي
  ها چنين است:جداول توزيع فراواني در بخش توصيفي داده در بخش سلسله، نتايج حاصل از

سـال اسـت. بيشـتر ايـن      16/37ـ مسئوالن  اداري منطقه نسبتاً جوان بودند و ميانگين سني آنها 
  بوده و داراي تحصيالت عاليه هستند. ميافراد بو

ئيس آموزش و ـ يكي از مسئوالن معاون جهاد سازندگي، يكي ديگر معاون فرماندار،  يكي ديگر ر
  سال بود. 64/8پرورش و ديگري رئيس مركز بهداشت بودند و ميانگين سابقه كاري آنها 

بودن آنها، آثار به  ميهاي سلسله آشنايي داشتند. اين آشنايي به سبب بوـ همگي اين افراد، با طرح
  جا مانده از طرح، مطالعه و صحبت دوستان و كاركنان طرح بوده است.

آنها اجراي ايـن   3/2دانستند و افراد هدف طرح سلسله را توسعه و آباداني منطقه مي از اين ميـ ني
و نيـز جامعيـت    مـي كردنـد. افـزايش مشـاركت مرد   طرح را در كنار ادارات دولتي منطقي قلمـداد مـي  

محروميت زدايي اين طرح، داليل منطقي بـر شـمردن طـرح و مـوازي كـاري ايـن طـرح بـا جهـاد          
  رمنطقي قلمداد شدن آن بود.سازندگي، داليل غي

ـ بيشتر مسئوالن طرح سلسله را در زمينه ايجاد تغيير در مردم منطقه موفق ميدانستند و آن را بـا  
كردند. آثار به جا مانده از طـرح و كارهـاي عمرانـي انجـام شـده،       مي توجه به اهدافش موفق ارزيابي

يق قانون به دليل بـا سـواد بـودن و بـا     جامعيت طرح، جنبه آموزشي آن، همكاري مردم در اجراي دق
تجربه بودن مجريان، داليل موفق ارزيابي شدن طرح و تفاوت فرهنگي مجريان طرح با مردم منطقه 

www.SID.ir  و همكاري نكردن مردم با آنها به دليل ياد شده، دليل ناموفق ارزيابي شدن طرح بوده است. 
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مردم و برنامه ريزي براسـاس آن و .. را   ـ مسئوالن دخالت دادن مردم در كارها، توجه به نيازهاي
شمردند و دخالت طرح در مسائل محلـي و اداري و روش   مي از جمله روشهاي ارتباط طرح با مردم بر

  آموزش و ترويج آن را مثبت ارزيابي كردند.
مسئوالن مورد بررسي در سازمانهاي متبوع خود، از كاركناني كه سابقه همكاري در طـرح   ميـ تما

از آنها قائل به تفاوت اين كاركنـان بـا ديگـر كاركنـان خـود بودنـد،        ميداشتند، برخودار بودند و نيرا 
  ي مشاركتي و سخت كوش بودن ها هايي چون كارآيي بيشتر و بهتر، توانايي در اجراي طرحتفاوت
ي مشـابه در شـرايط كنـوني اعتمـاد داشـتند و كمـال       ها اين افراد به ضرورت اجراي طرح 3/2ـ 

  شمردند.  مي را داليل اين ضرورت بر ميجامعيت طرح سلسله، بازسازي بيوگاز وافزايش مشاركت مرد
ـ اين افراد از بهورزان چند بعدي، شهرسازي، حتي مشاركت جويي، اجراي طرحهـاي زيـر بنـايي    

ع هاي متبومشاركتي؛ ضربتي كار كردن و آموزش نيروها را نكات قابل اجراي طرح سلسله در سازمان
  كردند. مي خود ذكر

ـ به نظر اين افراد، سرعت عمل، مشاركت مردمي، آموزش مردم و جامعيت طرح، از نقاط قـوت و  
نظمي، ناآشنايي مجريان با فرهنگ بومي، ضعف عقيدتي آنها، انطباق نداشتن طرح با وضع منطقه بي

  رفت.رح به شمار ميو ناآگاهي مردم از نحوه حفاظت از دستاوردهاي طرح، از نقاط ضعف اين ط

  ي اطالعات مربوط به مردم عادي سلسلهها نتايج يافته
سـال بـود. بـه عـالوه،      76/50ـ افراد مورد بررسي بيشتر ميانسال بودنـد و ميـانگين سـني آنهـا     

از اين افـراد از نعمـت سـواد     ميآنها مرد و تقريباً همه آنها متاهل بودند. همچنين، نزديك به ني ميتما
از آنها كشـاورز   ميتوان گفت كه نزديك به ني مي اي نداشتند. از نظر وضع اشتغال نيزز بهرهابتدايي ني

  آنها كارمند دولت بودند. 3/1و نزديك به 
هاي اجـرا شـده در طـرح    برنامهترين  ـ طرح در همه روستاهاي مورد بررسي اجرا شده بود. از مهم

ها، احـداث  اشت، آبرساني و بهداشتي كردن چشمهتوان از نوسازي و احداث جاده، احداث خانه بهدمي
را مانـدگارترين و در عـين   هـا   حمام و مدرسه نام برد. اكثر افراد مورد بررسي نوسازي و احداث جـاده 

فعاليتي است به گفته ترين  دانستند. اين فعاليت عمدهحال اثرگذارترين برنامه طرح در منطقه خود مي
ز در اين روستاها ادامه يافته است. بـه نظـر اكثـر ايـن افـراد، جهـاد       اين افراد پس از تعطيلي طرح ني

  ي طرح بوده است.ها سازندگي اولين سازمان ادامه دهنده فعاليت
ـ اكثر افراد مورد بررسي بر مشاركت مردم در مراحل تصميم گيري، برنامه ريزي و اجـراي طـرح   

  تأكيد داشتند.
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ان طرح، بدون تكبر و دوشادوش روسـتاييان كـار كـردن    ـ به نظر اين افراد، دلسوزي بيشتر كاركن
  اي كه به انجام كار داشتند، وجه تفاوت آنها از كاركنان ادارات بوده است.  آنها و عشق و عالقه

دانستند البته، آنهـا   ميـ اكثر افراد مورد بررسي انجام دوباره طرح را در شرايط كنوني امكان پذير ن
رهيز از باندبازي و سوء استفاده مالي، به كارگيري نيروهاي متخصص و به شرط دلسوزي مسئوالن، پ

  .اند مديريت كارآمد، انجام اين كارها را ممكن ذكر كرده
ـ اكثر افراد نظر مثبتي نسبت به كارها و وظايف بهورزان، مروجان و معلمان داشتند و نقـاط قـوت   

 جـديت، پركـاري، دلسـوزي و ...    و نـوع دوسـت بـودن، خـوش اخالقـي و صـميميت،       ميآنها را مرد
نقاط ضعف آنها از نظر ترين  دانستند. رعايت نكردن حجاب از سوي كاركنان زن طرح نيز از عمده مي

  اين افراد بود.

  ي سه گانه طرح سلسلهها بر اساس اطالعات مربوط به گروهها  نتايج يافته
سـال   12/51ند و ميانگين سني آنهـا  سال سن داشت 50از افراد مورد بررسي كمتر از  ميـ تقريباً ني

از آنها كمتر از  ميدرصد اكثريت بودند. همچنين، تحصيالت بيش از ني 89بود. در اين ميان، مردان با 
درصـد از آنهـا در    42ديپلم بود و اكثريت نزديك به مطلق آنها متاهل بودند. از نظر نوع گروه كاري، 

درصد اين  79گرفتند. درصد در گروه معلمان قرار مي 16درصد در گروه مروجان و  42گروه بهورزان، 
  درصدشان نيز مجرد بودند. 25افراد در هنگام انتخاب براي مشاركت در طرح، سواد ابتدايي داشتند و 

  عامل گزينش در طرح، قبولي در مصاحبه بود. ترين  ـ طبق اظهار نظر افراد مورد بررسي، مهم
مبحث ارائه شده در دوره آموزشـي آنهـا بـود. همچنـين     ترين  مهمـ به گفته اين افراد، كشاورزي 

كردنـد و راهسـازي و زراعـت را از     مـي  آنها دوره آموزشي خود را همراه با كارهاي عملي ذكـر  ميتما
  شمردند. مي اين كارهاي عملي برترين  مهم

هـدف تشـكيل    تـرين  ي همديگر، مهـم ها ي سه گانه با مهارتها ـ به نظر اين افراد، آشنايي گروه
  داد. مي دوره تنه مشترك را تشكيل

درصد از افرادي كه موفق به ادامه تحصيل شده بودند، اين توفيق را پس از پيروزي انقـالب  92ـ 
  .اند ذكر كرده ميانگيزه خود را براي اين كار، ارتقاي علترين  به دست آورده بودند و مهم

تاثير طرح در آنهـا  ترين  پيشرفت خود و ديگران، مهم ـ به گفته اين افراد؛ ايجاد يا افزايش ميل به
  كردند. مي آنها خود را در انتقال تاثيرات طرح به مردم موفق ارزيابي ميبود. همچنين، تما

دانسـتند   مي هدف طرحترين  ـ افراد مورد بررسي؛ مشاركت آگاهانه مردم در كارها و برنامه را مهم
  دند.كر مي دي طرح معرفيها و آنها را اصل
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ي هـا  ـ اكثريت نزديك به مطلق افراد، مدعي درك مفهوم مردميار بودند و ضرورت تحقـق هـدف  
ي ها طرح، چند بعدي بودن امور توسعه، چند بعدي بودن زندگي مردم و نيز ايجاد هماهنگي بين گروه

  كردند. مي ي تربيت مردمياران ذكرها سه گانه و ... را از ضرورت
 44ان در حال حاضر در همان شغل زمان طـرح خـود اشـتغال داشـتند و     درصد از پاسخگوي 88ـ 

 13درصـد بخـش دام پزشـكي،     17درصد مؤسسات كشاورزي،  22درصد از آنها در مراكز بهداشتي، 
ايـن   ميآنها هم، كارمند رس ميكردند و تما مي درصد جهاد سازندگي كار 4درصد آموزش و پرورش و 

  و مؤسسات بودند.ها  سازمان
درصد از افراد مورد بررسي بالفاصله پس از تعطيلي طرح برحسب نوع تخصـص درسـازمان    34ـ 

  درصد پس از پس از چند ماه سرگرداني به استخدام درآمده بودند. 29مرتبط استخدام شده، 
افراد از كار كردن در طرح رضايت داشتند و اكثر آنها قائل به ثبات روش كارشان (در طرح  ميـ تما

ي خود) بودند. همچنين، خواست و ضرورت اداري، مهمترين علت تغيير روش اقليت بـاقي  شغل كنون
  مانده بود.

ـ جلب مشاركت مردمي، آگاه سازي مردم، آموزش كاربردي آنها، اولويت پيشـگيري بـر درمـان و    
ي باقي مانده از  طرح در افراد مـورد بررسـي بـود.    ها جهت گيريترين  خدمت به مستضعفان، از مهم

 همچنين، آنها كارهاي عمراني و زيربنايي را ماندگارترين فعاليت به جا مانده از خود در سطح منطقـه 
  دانستند. مي

انتقادهـاي  تـرين   ـ اكثر اين افراد معتقد بودند كه مردم منطقه انتقادي به طرح توسعه ندارند. مهم
ركاران طـرح بـا مـردم    انـد  دست مردم از ديد اقليت نيز جنبه فرهنگي دارد و ناشي از تفاوت فرهنگي

  شود.منطقه محسوب مي
ـ اكثريت نزديك به مطلق اين افراد قائل به تفاوت كاركنان طرح با ديگر كاركنـان اداري منطقـه   

  دانستند. مي بودند و همپاي مردم كار كردن و خدمت به مردم را از وجوه عمده اين تفاوت
دانستند و به ضرورت اجـراي دوبـاره    مي ه ادامه طرحـ اكثريت نزديك به مطلق آنها خود را قادر ب

درصد آن را موجب عمران سريع منطقه 27دانستند،  مي درصد آن را نياز منطقه 41آن اعتقاد داشتند. 
  كردند و ... مي ذكر

ـ از نظر اين افراد، راهسازي ماندگارترين فعاليت طرح در سطح منطقه بود و مبناي اين فعاليـت و  
عوامـل مانـدگاري آنهـا    تـرين   بر خواست مردم، موفقيت آميز بودن آنهـا و ... از مهـم  ها  ديگر فعاليت
  شد. محسوب مي
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ـ اكثريت نزديك به مطلق افراد قائل بـه مشـاركتي بـودن اجـراي طـرح بودنـد و بـه مشـاركت         
يت طـرح  در مديرها  ي سه گانه در طرح انتقاد داشتند.به نظر آنها، بيشترين مشاركت اين گروهها گروه

  در مرحله برنامه ريزي بود.
و تربيت نيروهاي محلـي  ها  ـ به نظر اين افراد، آموزش نيروهاي سه گانه، مشاركت مردم در طرح

  ي ابتكاري طرح بود.ها فعاليتترين  از مهم
ي هـا  ـ از نظر افراد مورد بررسي، منطقه سلسله همچنان نيازمندترين منطقه بـراي اجـراي طـرح   

  شود.مشابه محسوب مي
ـ به نظر آنها، ارتقاي سطح فرهنگي مردم منطقه، رشد و توسعه اقتصادي منطقه، بسط ارتباطـات  

تاثيرات مثبت طرح در اين منطقه و تفاوت فرهنگي و رعايت شدن شئون ترين  و اشتغال زايي، از مهم
مشـكالت يـا   ترين  اسالمي، كمبود امكانات، كوتاهي مدت اجراي طرح و كار شكني مخالفان، از مهم

ركاران طـرح بـود. همچنـين، انجـام مطالعـه مقـدماتي و نظرسـنجي، اسـتفاده از         اند اشتباهات دست
كارشناسان و نيروهاي بومي، توجه به فرهنـگ منطقـه و بكـارگيري نيروهـاي متخصـص، از جملـه       

  اصالحات پيشنهادي بوده است.
دانستند و به  مي شابه ممكن و ميسري مها ـ اكثر افراد كمك گرفتن از شوراها را براي اجراي طرح

  اعتقاد داشتند.ها  توانايي شوراها در انجام اين گونه طرح
  ـ در مجموع، اكثر افراد مورد بررسي ارزيابي مثبتي از طرح داشتند.

  ي مربوط به طرح ريملهها نتايج يافته
   93/40اين افراد  از افراد مورد بررسي ساكن ريمله اصلي بودند. ميانگين سني ميـ نزديك به ني

درصد از آنها سوادي در حد ديپلم داشتندو اكثريتشان  10درصد آنها مرد بودند. فقط  82سال بود. 
  متأهل بودند.

ـ نمايندگي طرح در منطقه بيشتر عنوان كاري ذكر شده در طـرح توسـعه افـراد مـورد بررسـي و      
  بود.عامل گزينش آنها در طرح از نظر خود آنها ترين  مهم» تعهد«

ي آموزشي را پشت سر گذاشته بودند كـه  ها ـ اكثر افراد مورد بررسي براي مشاركت در طرح، دوره
از ايـن افـراد    مـي ي نظري درباره درختكاري،آبياري، اليروبي، كرت بندي و ... بود. نيها شامل آموزش

از فرسايش خـاك  ي پيشگيري ها ي ياد شده را همراه با كارهايي عملي در زمينه آبياري،روشها دوره
  كردند. مي و ... قلمداد
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ـ ايجاد يا افزايش ميل به پيشرفت خود و ديگران بيشترين تاثير فعاليت افراد مورد بررسي در طرح 
اين افراد خود را در زمينه انتقال تاثيرات طرح به مـردم موفـق ارزيـابي      ميريمله ذكر شده است و تما

  دي خود دانستند.ها دف و اصلهترين  كرده و جلب مشاركت مردم را مهم
اي مشابه زمان فعاليت خود در طرح ريمله در خانـه  از افراد مورد بررسي در حرفه ميـ نزديك به ني

بهداشت، جهاد كشاورزي، راه وترابري، تعاوني روستا و ... به كار اشتغال داشتند و اكثرشان قـراردادي  
مشاركتشان در طرح توسعه ريملـه، روش كـار بـيش از     اين افراد از ميبودند. البته با وجود رضايت تما

از آنها نسبت به زمان اشتغال در طرح تغيير يافته كه ناشي از عواملي چون تغييـر محـيط، نارسـا     3/1
بودن روش كار قبلي و ضرورت تكميل آن و ... بوده و انجام مشاركتي كارها و مشاركت دادن مـردم  

  از طرح در روش كار اين افراد ذكر شده است. سوگيري باقي ماندهترين  در آن مهم
ـ اكثريت نزديك به تمام افراد مورد بررسي به انتقاد داشتن مردم نسبت به طرح تاكيـد داشـتند و   

  و محدود شدن دامداري از جمله مهمترين اين انتقادها قلمداد شده است. ها  تداوم نداشتن برنامه
نان طرح با كاركنان ادارات اذعان داشته، كاركنان طـرح را  ـ اكثر افراد مورد بررسي به تفاوت كارك

  دانستند. مي تر و ...مردمي
ـ اكثريت افراد مورد بررسي به ضرورت اجراي مجدد طرح اعتقاد داشتند و ارتقاي سطح آگـاهي و  

ـ رفاه مردم، ايجاد ميل به توسعه در روستا و ...را از داليل اين ضرورت برمي دي شمردند. منطقه چغلون
  اولين منطقه پيشنهادي، براي اجراي مجدد از سوي افراد مورد نظر بود.

  شد و آگاهي و ـ درختكاري ماندگارترين فعاليت طرح از سوي افراد مورد بررسي محسوب مي
از جملـه داليـل مانـدگاري ايـن فعاليـت و ديگـر        ميمشاركت مردم، ايجاد اشتغال و منفعت عمـو 

هايي چون گـاو بنـدي، كـرت بنـدي، طـرح تـرويج و ...       همچنين، فعاليتآمد. ها به شمار ميفعاليت
ي ابتكـاري طـرح و ايجـاد اشـتغال و افـزايش همبسـتگي اجتمـاعي و آگـاهي         هـا  فعاليتترين  مهم
  شد.تاثيرات طرح در زندگي مردم قلمداد ميترين  مهم ميعمو

دانسـتند و  طرحي مشاركتي مـي افراد مورد بررسي طرح ريمله از نظر نوع برخورد با مردم  ميـ تما
اكثرشان به مشاركت مردم در آن در مراحل مختلف تصـميم سـازي، ارزيـابي و اصـالح و ... اعتقـاد      

  داشتند.
ها، محدود شدن دامـداري و رسـيدگي نكـردن مسـئوالن از جملـه      ـ تداوم نيافتن كارها و فعاليت

شد و اكثر اين افـراد  بررسي محسوب ميترين كمبودها و مشكالت طرح ريمله از نظر افراد مورد مهم
بر تاثير منفي طرح در دامداري منطقه تاكيد داشتند. بودجه بندي و برنامه ريزي دقيق و كافي، توجـه  
به موقعيت روستا، جديت بيشتر مسئوالن و ... نيز از جمله اصالحات پيشنهادي اين افراد بـراي ايـن   

  هاي مشابه بود.طرح و طرح
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ها  در اجراي اين گونه طرح ميمورد بررسي به امكان كمك گرفتن از شوراهاي اسالافراد   ميـ تما
  كردند. مي هاي اين چنيني تاكيداعتقاد داشتند و بر توانايي اين شوراها در اجراي طرح

هاي طرح ريمله، تداوم كارها، تخصيص بودجـه  ها و كوتاهيكاريـ درمجموع، ضرورت جبران كم
  نظرها و پيشنهادهاي كلي افراد مورد بررسي در مورد اين طرح بود.رين ت بيشتر و... از مهم

  بحث و نتيجه گيري
يمله رهاي سلسله و توان از طريق مقايسه نظر مردم عادي درباره طرح مي نتيجه گيري پژوهش را
  در جدول زير بيان داشت:

  
 طرح              رديف

  ريمله  سلسله  موضوع

  درختكاري راهسازي شدهبرنامه اجراترين مهم   
 درختكاري راهسازي ماندگارترين برنامه اجرا شده   

 درختكاري راهسازي مؤثرترين برنامه اجرا شده   

 درختكاري راهسازي فعاليت ادامه يافتهترين مهم   

  جهاد كشاورزي جهاد كشاورزي سازمان ادامه دهندهترين مهم   
مرحله مشاركت اهالي درترين مهم   

  طرح
- گيري، برنامهتصميم

  اجرا  ريزي و اجرا

تفاوت كاركنان طرح باترين مهم   
  كاركنان ادارات

دلسوزتر بودن كاركنان
  طرح

تر و با مردم بيشتر ارتباط داشتن مردمي
  كاركنان طرح

  
هاي سلسله و ريمله به تفكيك موضوع و اين جدول، نظر اهالي منطقه مورد بررسي را درباره طرح

شود، مهمتـرين و مانـدگارترين و مـؤثرترين    دهد. چنانچه مشاهده مياي نشان ميمقايسهبه صورت 
ذكر شده » درخت كاري«و در طرح ريمله » راهسازي«برنامه اجرا شده و ادامه يافته در طرح سلسله 

    است.
مرحله مشاركت اهالي در طرح سلسله تصميم گيري، برنامه ريزي و اجرا و در طرح ريملـه بيشـتر   

تفاوت كاركنان طرح با كاركنان ادارات نيز در طرح سلسله، دلسوزتر ترين  اجرا دانسته شده است. مهم
تر بودن و با مردم ارتباط بيشـتر داشـتن كاركنـان طـرح     بودن كاركنان طرح و در طرح ريمله مردمي

  صه نمود:توان در جدول زير خال مي را نيزها  ركاران طرحاند دانسته شده است. مقايسه نظر دست
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  طرح رديف
  ريمله  سلسله  موضوع

  تعهد  قبولي در مصاحبه  عامل گزينش در طرحترين  مهم  1
  كشاورزي  كشاورزي  ي آموزشيها مواد درسي دورهترين  مهم  2
  بلي  بلي  همراهي دوره آموزشي با كار عملي  3
 كشاورزي  جاده سازي ـ كشاورزي  كار عملي همراه با دوره آموزشي  4

5  
  تاثير فعاليت در طرحترين  مهم

ايجاد يا افزايش ميل به 
پيشرفت در خود و 

  ديگران

ايجاد ياافزايش ميل 
به پيشرفت در خود و 

  ديگران
  بلي  بلي  توانايي در انتقال تاثيرات طرح به مردم  6
مشاركت مردم در   مشاركت مردم در امور  هدفترين  مهم  7

  امور
داوطلبانه و مشاركت   ديها اصلترين  مهم  8

  آگاهانه مردم
مشاركت داوطلبانه و 

  آگاهانه مردم
  بلي  بلي  رضايت از كار در طرح  9
  خير  بلي  تغيير شيوه كار  10
  تغيير محيط  دستور اداري  علت تغيير شيوه كار  11
جلب مشاركت مردم در   سوگيري باقي مانده از طرح در كارها  12

  جلب مشاركت مردم  كارها

  بلي  خير  به طرحانتقاد مردم   13
كار كردن پسر و دختر   انتقاد مردم ترين  مهم  14

  تداوم نداشتن طرح  با هم

تفاوت بين كاركنان طرح و كاركنان   15
  بلي  بلي  ادارات

تفاوت كاركنان طرح و كاركنان ترين  مهم  16
  ادارات

كار كردن كاركنان طرح 
  دوشادوش مردم

بودن تر  مردمي
  كاركنان طرح

شـود، مهمتـرين عامـل گـزينش در سلسـله قبـولي در       از جدول مزبور استنباط ميهمان طور كه 
مـواد درسـي   تـرين   مصاحبه و در ريمله تعهد عنوان شده است. در هـر طـرح سلسـله و ريملـه مهـم     

ي آموزشي كشاورزي عنوان شده است. همراهي دوره آموزشي با كار عملـي در هـر دو طـرح    ها دوره
بوده است. كار عملي همراه با دوره آموزشي در طرح سلسله جاده سازي و مثبت و با پاسخ بلي همراه 

كشاورزي و در طرح ريمله فقط كشاورزي عنوان شده است. ايجاد يا افزايش ميل به پيشرفت خـود و  
تـاثير فعاليـت افـراد در طـرح بـه حسـاب آمـده اسـت و         تـرين   ديگران در هر دو طرح به مثابه مهم
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انـد. مشـاركت   ح خود را در انتقال تاثيرات طرح به مردم توانا ارزيـابي كـرده  ركاران هر دو طراند دست
دي هـر  ها اصلترين  هدف و مشاركت داوطلبانه و آگاهانه مردم در كارها مهمترين  مردم در امور مهم

. اكثريـت  اند ركاران هر دو طرح از كار در طرح اعالم رضايت كردهاند دو طرح عنوان شده است. دست
ركاران طرح سلسله بر تغيير شيوه كار خود پس از پايـان طـرح تاكيـد داشـته و آن را عمـدتاً      اند دست

ركاران طرح ريمله اين تغيير اند ، در حالي كه اقليت دستاند ناشي از مقتضيات اداري و سازماني دانسته
مـردم در  انـد. جلـب مشـاركت    روش را تأييد كرده و آن را عمدتاً ناشي از تغيير محيط محسوب كرده

كارها، سوگيري باقي مانده از هر دو طرح عنوان شده است. انتقادات مـردم نسـبت بـه طـرح ريملـه      
انتقاد مردم به طرح سلسـله،  ترين  بيشتر از انتقادات آنها نسبت به طرح سلسله عنوان شده است. مهم

ن طـرح عنـوان شـده    انتقاد مردم به طرح ريمله، تداوم نداشـت ترين  كار كردن زن و مرد با هم و مهم
ركاران هر دو طرح به تفاوت كاركنان طرح با كاركنان ادارات اعتقاد داشتند و در طـرح  اند است. دست

سلسله بيشتر آن را در كار كردن كاركنان طرح به صورت دوشادوش با مردم و در طـرح ريملـه آن را   
تاكيد داشتند و ها  اجراي مجدد طرحدانستند. هر دو گروه بر ضرورت بودن كاركنان طرح ميتر  مردمي

در طرح سلسله اين ضرورت را ناشي از نياز منطقـه و در طـرح ريملـه آن را ناشـي از ارتقـاي سـطح       
دانستند. مانـدگارترين فعاليـت در طـرح سلسـله، راهسـازي و در       مي آگاهي مردم و ضرورت رفاه آنها
ـ   ترين  سطح ريمله، درختكاري و مهم آگـاهي و   مـي ي خواسـت مـردم و در دو  دليـل مانـدگاري در اول

. اند مشاركت مردم قلمداد شده است. هر دو گروه نحوه برخورد طرح با مردم را مشاركتي ارزيابي كرده
ترين فعاليت در طـرح سلسـله و گاويـان بنـدي     ركاران (گروههاي سه گانه) مبتكرانهاند آموزش دست

اثر مثبت ترين  ركاران طرح سلسله مهماند . دستفعاليت در طرح ريمله عنوان شده استترين  مبتكرانه
ركاران طرح ريمله مهمترين اثر مثبت اين طرح را ايجـاد  اند آن طرح را ارتقاي فرهنگي مردم و دست

مشكل طرح سلسله نيـز تفـاوت فرهنگـي    ترين  اند. مهماشتغال و افزايش همبستگي اجتماعي دانسته
ه، تداوم نيافتن طرح و محدود سازي دامـداري عنـوان   مجريان با مردم و مهمترين مشكل طرح ريمل

  شده است.
ركاران  طـرح سلسـله و   اند نياز سنجي اوليه و اقدام بر اساس آن مهمترين پيشنهاد اصالحي دست
ركاران طرح ريمله بوده اند بودجه بندي و برنامه ريزي دقيق و كافي مهمترين پيشنهاد اصالحي دست

ركاران انـد  ركاران طرح سلسله، اجراي مجدد طرح و نظر كلي دسـت ندا است. در نهايت نظركلي دست
  ست.ها ها و كوتاهيريمله، جبران كم كاري
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  يي براي مجريانها توصيه
وجود  اند مصاديق بارز از رويكرد نيازهاي اساسي در كشورهاي گوناگون كه به اين ديدگاه پرداخته

توان ارائه كرد كه موجب تسريع و عملـي شـدن    مي يي كه براي مجريان دولتي استانها دارد. توصيه
  طرح پيشنهادي گروه شود شامل:

دولتي در مورد پذيرش منـافع رويكردهـاي مشـاركتي     ميـ ايجاد آگاهي فراگيرتر بين مامورين رس
  مردم روستا

ـ تدوين سياستها و مقررات آموزشي شفاف براي مامورين دولتي در مـورد اصـول اقـدام و منـافع     
  دم در توسعهمشاركت مر

  ـ به كارگيري روش ارتباط تعاملي بين مردم و مامورين دولتي و تشريك دانش و مهارتها
ي محلـي  هـا  ي اجتماعي به منـابع اطالعـاتي جوامـع و انجمـن    ها گروه ميـ امكان دست يابي تما

  هاي موجود يا جديدتشكل
هـا موجـب توزيـع    كلـ اطمينان حاصل كردن از اينكه سازماندهي مشاركت مردم به صورت تشـ 

  تر منابع توسعه شود.عادالنه
ي روسـتايي و نگـاه بـه    هـا  ـ ارتقاي استفاده از رويكردهاي پائين بـه بـاال بـراي ايجـاد سـازمان     

  ي غيردولتي به عنوان همراهان دولت.ها سازمان
در تقويـت   مـي ي مردهـا  ي آموزشي رهبران محلي، مـديران و اعضـاي سـازمان   ها ـ تقويت برنامه

  يت و ظرفيت فنيمدير
ـ ايجاد سازوكارهاي خدمات بازرسي و چگونگي تامين مالي به منظور تقويت ظرفيت خوداتكـايي  

  ي غيردولتيها سازمان

  پيشنهادها
براي عرضه هر گونه تغييري در بعد اجتماعي در سطح منطقه، بايـد توسـعه نايـافتگي،     -1

مالحظه قرار گيرد. بدون هاي فرهنگي و اجتماعي مردم منطقه مورد بررسي و مشخصه
ممكـن اسـت نابـه    هـا   رويكردي تعاملي، تاثير تغييرات سريع رسـوم مـورد نيـاز سـنت    

ي فرهنگي و اجتماعي جدي را ايجاد كند، از اين رو بايد برنامه ريـزي بـراي   ها ساماني
  بايست در شكل فرآيندي و تدريجي طراحي شود. مي هر گونه تغيير،

يسوادي، حضور در مدرسه و نيز وضعيت بهداشتي و درماني با عنايت به وضعيت سواد، ب -2
هاي اقتصادي و اجتماعي به ويژه در سطح شهري و روستايي و مطرح بـودن  و نابرابري

مشاركت و سازماندهي آن در سـطح ملـي و پذيرفتـه شـدن آن توسـط نظـام در كنـار        
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آينـد كوششـهاي   ريزي مناسب، آماده كردن مردم به لحاظ فيزيكي و ذهني در فر برنامه
 تواند مفيد باشد. مي ايتوسعه

در بعد آمـوزش، برنامـه ريـزي عمليـاتي  بـر اسـاس مقتضـيات هـر منطقـه و ايجـاد            -3
ي آموزشي براي پذيرش تغيير و خواست توسعه مورد نياز اسـت تـا مـردم بـا     ها فرصت

 پذيرش و خواست تغيير در سطوح سنين مختلف به جريان توسعه منطقه بپيوندند.

عد بهداشت و رفاه اجتماعي هر يك از مناطق يا منطقه انتخـابي  از اسـتان شـبكه    در ب -4
طراحي شود كه تمام مسائل بهداشـتي (پيشـگيري و درمـان)    اي  بهداشتي بايد به گونه

 (شخصي) را تحت پوشش قرار دهد. ميزيست محيطي و شرايط عمو

مورد نياز در جلـب و   بايست براي ايجاد نهادهاي اجتماعيدر بعد مشاركت عمومي، مي -5
پايدار كردن مشاركت اقدام كند كه البته منشا چنين حركتي بايد از طرف مردم ذي نفع 

 در شكل داوطلبانه به سيستم اجرايي تحميل شود.

در بعد اقتصادي، به طور كلي بعد اقتصادي و تامين نيازهاي مادي به عنـوان نيازهـاي    -6
كند. ضروري است بر ايـن   مي جامعه ايفا اي در رضامندياساسي نقش عمده و برجسته

ريزيهاي توسعه آن اولويت اول را دريافـت كنـد كـه    اساس، نيازهاي جامعه براي برنامه
اجزاي آن شامل بخش كشاورزي و دامداري، صنايع دستي و صنايع روسـتايي، صـنايع   

ي خصوصي در قالب تعاوني يا شخصي)، بخش خدمات نظير ها كوچك (سرمايه گذاري
هـاي بهداشـت و   هاي ارتباطي، آب آشاميدني و آبياري كشاورزي،  ايجـاد شـبكه  كهشب

 يي كه تامين آنها منوط به برنامه ريزي مالي و فيزيكي باشد.ها درمان وساير زمينه

  ها موانع و محدوديت
ي اكولوژيكي كه شامل محدوديت مراتع، زمين، عرضه آب و اثـرات اقلـيم   ها محدوديت -1

ي اقتصادي و درك ها هايي در راستاي ايجاد متنوع فعاليتمينه مضيقهعوامل اوليه در ز
تر ي اكولوژيكي بايد پيوسته براي عملياتيها منافع اجتماعي هستند.از اين رو محدوديت
  شدن برنامه ريزي مورد ارزيابي قرار گيرد.

ي جامعه شناختي و تاريخي مشاركت مردم روستايي كشـور و بـه تبـع آن    ها محدوديت -2
شد و مـردم بـراي اربابـان    باشد. زيرا در گذشته روستاها توسط ارباب اداره ميتان مياس
كردند و هيچ گونه مشاركتي در وضعيت بهتر خود نداشـتند حـال آنكـه امـروزه      مي كار

جهاد سازندگي در روستاها مردم را به مشاركت در امورشـان فـرا خوانـده اسـت. مـردم      
ر خودكم بين نبوده و منتظر نباشند كـه بـه آنهـا گفتـه     روستاها بايد ياد بگيرند كه ديگ
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اي عمل نمايند. در اين پروژه منظور مشـاركت مـردم در تمـام مراحـل از تصـميم      يافته
حصـول و پايـداري   گيري تا اجراست كه در فرآيند زماني و سازماندهي مشاركت قابـل  

ي توسـعه از طـرف مـردم،    هـا  است. به عبارت ديگر، طي پذيرش مداخلـه در كوشـش  
تاثيرات سير تاريخي مشاركت و خوداتكايي مردم طي مراحـل ظرفيـت سـازي در آنهـا     

تواند به حداقل كاهش يابد كه شرط ضروري آن هماهنگي واحدهاي دولتي با چنين مي
 جرياني است.
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