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  ينقش قنات در توسعة پايدار روستاي
  ١*آراماهللا ساممحمدمهدي فداکار داوراني و عزت

  ۴/۷/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ۱۸/۸/۱۳۸۸: تاريخ دريافت

 چكيده
نيـاز  فرض اصلي مقاله اين است کـه تـأمين   . نگرداي متفاوت به قنات ميمقالة حاضر از زاويه

آب از سوي خود روستاييان با استفاده از قنات و شبکة اجتماعي مـورد نيـاز بـراي نگهـداري،     
تـوان منشـأ افـزايش ميـل بـه پيشـرفت، ايجـاد فضـاي         عضويت و استفاده از آب قنات را مـي 

. توانمندسازي در راستاي تحقق شرايط توسعة پايدارروستايي برشمرد روحية تقويت و مشارکتي
در ) فاقـد قنـات  (و فردوسـيه  ) داراي قنـات (مطالعة ميداني اين تحقيق در دو روستاي داوران 

لحـاظ ميـزان توسـعة اجتمـاعي،     که بـه  دهد مينتايج نشان . شهرستان رفسنجان به انجام رسيد
رد مطالعه وجود ندارد؛ اما از اين نظر، تفاوت ميان مالكـان  دار ميان دو روستاي موتفاوت معني

هاي توسعة پايدار روستايي دهندة اهميت قنات در تقويت شاخصدار و نشانو غيرمالكان معني
. دار بيشـتر اسـت  طـور معنـي  ميزان توانمندي در روستاي داراي قنـات بـه  . در اين مناطق است

ماعي در دو روستاي مورد مطالعه تأييـد نشـد؛ امـا از    تفاوت در ميزان مشارکت اجت داري معني
  .دار استنظر متغير ميزان ميل به پيشرفت، تفاوت ميان دو روستاي مورد مطالعه معني

ــدواژه ــاكلي ــات: ه ــتايي / قن ــدار روس ــعه پاي ــوردي/ توس ــه م ــتا(داوران/ مطالع )/ روس
  ).شهرستان(رفسنجان)/ روستا(فردوسيه

                                                 
ــه * ــان     ب ــكي كرم ــوم پزش ــگاه عل ــت، دانش ــكده بهداش ــتاديار دانش ــئول و اس ــندة مس ــب، نويس ترتي
)mmfadakar@yahoo.com(  ؛ و اســـتاد دانشـــكدة علـــوم اجتمـــاعي، دانشـــگاه عالمـــه طباطبـــايي
)e_samaram@yahoo.com(.  
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  مقدمه
هـاي زيـادي از    از ابتداي تاريخ تاکنون، کشاورزي منبع اصلي درآمد و اشتغال در بخش

، مناطق روسـتايي  ۱۳۸۵بر اساس نتايج سرشماري سال روستاهاي ايران بوده و امروزه، 
  درصـد از کـل جمعيـت کشـور را در خـود جـاي        ۵/۳۱نفـر،   ۲۲۲۲۷۷۷۱با جمعيـت  

  .نداداده
انـد،  ايران با مشکالت و موانع زيادي مواجه بـوده  هر چند، همواره جوامع روستايي

اند بدون دريافت کمک از خارج از روستا، بـر  اما در برخي موارد نيز روستاييان توانسته
ان توسعة ريز برنامهگونه موارد از سوي در صورت شناخت اين. اين مشکالت فائق آيند

هاي توسعة روسـتايي و  اخصصورت منبعي براي تقويت شتوان از آنها بهروستايي، مي
  . يا تسهيل دستيابي به اهداف آن استفاده كرد

  ويـژه در فـالت مرکـزي ايـران     هـاي زيرزمينـي بـه   بر اساس مطالعاِت موجـود، آب 
ــه  ــرا شــمار مــييکــي از مســائل مهــم در توســعة جوامــع روســتايي كشــور ب   رود؛ زي

مسئلة آب و توجـه بـه    همچنين،. در اين مناطق، منابع آب روان و چشمه کمياب است
  ويـژه در کشـورهايي ماننـد    منابع آبي از عمده مسـائل مطـرح در توسـعة روسـتايي بـه     

  .)۱۱۰: ۱۳۸۱ ازکيـا، (روسـت  آبي روبهايران است که در بسياري از مناطق با مشكل کم
  با افزايش جمعيت و پيشرفت تمـدن در ايـران باسـتان، در چنـدين هـزار سـال قبـل،         

  هــا و پــاي رودهــا و آنكــه ديگــر فقــط در محــيط تنــگ و محــدود درهايرانيــان بــراي 
  هـا  هاي اتفاقي زراعـت نكننـد و بـا كشـيدن آب از چـاه     ها نمانند و به اميد بارانچشمه

با زور بازوهايشان يا با اسـتفاده از نيـروي حيـواني، زنـدگي پرمشـقت و كشـاورزي و       
زدند، كه آن را قنـات يـا كـاريز     دامداري محدود نداشته باشند، دست به ابتكاري جديد

توان نظير بوده است، ميبا اين اختراع، كه تاكنون در نوع خود در جهان بي. اندنام نهاده
هـا را بـه سـطح زمـين     هاي زيرزميني، ايـن آب  آوري مقداري قابل توجه از آببا جمع

سـطح آن   رساند تا در تمام طول سال، بدون هيچ كمكي، مانند چشمه از درون زمين به
   .جاري شود
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رود، بلکه با پرداختن بـه كارهـاي قنـات در    شمار نمياي طبيعي بهقنات تنها سرمايه
مثابـه  همچنـين، قنـات بـه   . شـود  مـي روستا، فضاي مشارکت در ميان روستاييان تقويت 

کننـدة نيـاز آنهـا بـه آب بـوده، روحيـة       اي موفق از مشارکت روستاييان، که تأمين نمونه
صـورت  انـد بـه  را در ميان روستاييان پديد آورده است، چرا که آنهـا توانسـته  توانمندي 

هاي فراروي روسـتا را كـه همانـا تـأمين منبـع آب      ترين چالشخودجوش، يکي از مهم
تواننـد  که مي شود ميرو، اين روحيه نزد روستاييان تقويت از اين. روستاست، حل كنند

  . مشکالت نيز غلبه كنندهاي خارج از روستا، بر ساير بدون کمک
هاي خودجـوش و تـداوم آن در روسـتاها    گونه حرکتاز ديگر مزاياي تأکيد بر اين

بينـي بيشـتر نسـبت بـه مشـارکت، بـا       رويكردي است مبني بر آنکه روستاييان با خوش
ان توسعة روستايي همراه شوند؛ زيرا پس از گذشت چنـد دهـه تـالش بـراي     ريز برنامه

م مديريت صحيح مبتني بر مشارکت نهادمند روسـتاييان بـا هـدف    توسعة روستايي، عد
به عبارت ديگـر، در  . هاي توسعه شناخته شدتحقق اهداف توسعه، از علل ناکامي طرح

ي مبتني بر مشارکت روستاييان در وجوه چهارگانـة  ها روشهاي توسعة روستايي، طرح
رداري از منـافع از  گيـري، نظـارت، اجـرا و برخـو    مداخلـه در تصـميم   مشارکت شامل

رغـم  ، که متأسفانه در ايـران، بـه  شوند ميي توسعة روستايي شناخته ها روشترين  موفق
هـايي از آن در جوامـع روسـتايي، در    پيشينة فرهنگـي قـوي مشـارکت و وجـود گونـه     

  . )۹۶: ۱۳۷۶طالب، (ي توسعة پس از اصالحات ارضي ناديده گرفته شد ها برنامه
  هــاي روسـتاييان بــراي حــل  بـدون توجــه بــه پيشـينة تــالش  بـه نظــر نگارنــدگان،  

  ي توسـعة  هـا  برنامـه بخشـي  تـوان نسـبت بـه نتيجـه    مشکالت جامعـة روسـتايي، نمـي   
  هـاي  چنانچـه اقـداماتي ماننـد حفـر قنـات کـه از دهـه       . پايدار روسـتايي اميـدوار بـود   

شـود   پيشين، براي حل مشکالت آب در روستاها شروع شده است، به فراموشي سپرده
توان اميد داشت کـه جوانـان   و براي نسل جديد در روستاها ناشناخته بماند، چگونه مي

  روستايي از نگرش توانمندسـازي، مشـارکت در روسـتا و يـا حتـي ميـل بـه پيشـرفت         
  مند باشند؟ بهره



  آرام اهللا سام محمد مهدي فداكار داوراني و عزت  ۲، شماره۱۳فصلنامه روستا و توسعه، سال  ۱۷۰
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هاي تحقيقيافته: منبع
  روستاييي توسعة ها برنامهمثابه عامل تسهيلگر قنات به -۱نمودار 

کننـده  مثابه منبع و عاملي تسهيلبا توجه به موارد ياد شده، در اين پژوهش، قنات به
مطالعـة  . ي توسعة پايدار روستايي مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت    ها برنامهبراي تحقق 

هاي توسعه و نيز اهميت دانش بومي و تجربة گذشـتگان در  حاضر، با نگاهي به ديدگاه
ي توسعه، به بررسي چگونگي تأثير قنات در دستيابي به اهداف توسـعة پايـدار   ها برنامه

شناخت بيشتر نسبت به نقـش و  : د، و هدف اصلي آن عبارت است ازپرداز ميروستايي 
کارکرد قنات در تقويت روحية توانمندسازي، ميل به پيشرفت و ايجاد فضاي مشـارکتي  

  . روستايي در راستاي دستيابي به اهداف توسعة پايدار

  ينظر يمبان
ي توسـعة  هـا  برنامـه کننـدة  مثابـه عامـل تسـهيل   از آنجا که قصد داريم نقش قنات را به

روستايي مورد توجه قرار دهيم، در اين بخش، در راستاي دستيابي به تغييـرات ديـدگاه   
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توسعه مبتني بر تأکيد بر اصل مشارکت و توجه به دانش بومي در توسعه، ابتدا مـروري  
هاي گوناگون توسـعه انجـام   ه بر چگونگي تغيير ديدگاه نسبت به توسعه در مکتبكوتا

  . شده و سپس، نقش قنات در توسعة پايدار روستايي مورد بررسي قرار گرفته است
مکتب نوسازي که مبدأ و منتهاي آن مدرنيته است، با تأثيرپذيري از نظرية تکاملي و 

تاريخي اروپا و غرب، فرايندي عام و همگـاني  مکتب فلسفة تاريخ و با توجه به تجربة 
تلقي شد که طي آن، جوامع از حالت سنتي، روستايي و کشاورزي به حالـت امـروزي،   

سازي و سپس، نوسـازي  اين فرايند را نخست، غربي. شوند ميشهري و صنعتي متحول 
، )۳(، مـور )۲(،ردفيلـد  )۱(آلمونـد . بردنـد کـار مـي  خواندند و آن را مترادف با توسعه بهمي

و بسـياري از نويسـندگان ديگـر در     )۷(، هـانتينگتون )۶(، ايزنشـتات )۵(، شومپيتر)۴(روستو
کنند که گوياي معني و محتواي توسـعه  هايي را مطرح ميتوصيف جامعة نوين، ويژگي

گرايي، تحـرک اجتمـاعي، انفکـاک    فردگرايي، کثرت: انداز ديدگاه آنهاست؛ از آن جمله
ها و وظايف، حاکميت قـانون، صـنعتي شـدن،    شدن گستردة نقشساختاري، تخصصي 

. هـا ملت -گسترش سواد و شهرنشيني، آزادي و برابري سياسي، عدالت، و ظهور دولت
  )۴: ۱۳۸۳موثقي، (

» ميل و نياز بـه پيشـرفت  «از متفکران مکتب نوسازي توسعه، به  )۸(لندکلهديويد مک
اين ميل بـه پيشـرفت در دو   . توسعه اشاره دارد مثابه عامل کليدي و نه صرفًا مؤثر دربه

ميل به داشتن برتري بر ديگران و اثبات اين موضوع به آنها، : کندبعد نمود عيني پيدا مي
  ).۱۱۳: ۱۳۸۱برداشت آزاد از ازکيا، (نياز به باال بردن سطح رفاه عمومي 

ايي کـاربرد دارد،  ويژه در مناطق روسـت هايي که در زمينة توسعه بهترين نظريهاز مهم
هاي شخصيتي افراد در قالـب  است كه به متغيرهاي فردي و نظام )۹(نظرية اورت راجرز

به نظر راجرز، تغيير چيزي جـز انديشـه و نظـري    . دپرداز ميفرهنگ دهقاني بحث خرده
نظرها  وجهة و هاارزش ها،انگيزه مانند عناصري او. پنداردمي نو و جديد را آن فرد که نيست

. داند فرهنگ دهقاني، عناصري اصلي و کليدي براي فهم رفتار ميقالب نظرية خرده در ار
فرهنگ دهقاني عوامل بازدارنـدة نـوآوري و پـذيرش تغييـرات در جوامـع      خرده عناصر
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). ۱۱۵: ۱۳۸۱ازکيـا،  (روند شمار ميروستايي و به تعبيري، بازدارندة تجدد و نوسازي به
عـدم اعتمـاد متقابـل در روابـط شخصـي، فقـدان نـوآوري،        : انـد از اين عناصر عبـارت 

پوشي از منافع آني تقديرگرايي، پايين بودن سطح آرزوها و تمايالت، عدم توانايي چشم
گرايي، وابسـتگي بـه   خاطر منافع آتي، عدم توجه به عنصر زمان و اهميت آن، خانوادهبه

  . گرايي، و فقدان همدليقدرت دولت، محلي
تـوان بـه   ترين آنها مـي رو شد، که از مهمسازي با انتقادات گسترده روبهاما نظرية نو

گرايي واسطة غلبة نگرش اثباتهاي عمدة ادبيات کالسيک نوسازي و توسعه بهنارسايي
ويـژه  اشاره کرد که به تجزية ابعاد فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسـي توسـعه و بـه   

، بسـياري از  ۱۹۷۰و  ۱۹۶۰هـاي  گرچه در دهـه  .تقليل توسعه به رشد اقتصادي انجاميد
تنهـا مسـائل و   هاي باالي رشد اقتصادي دست يافتنـد امـا در عمـل، بـه    کشورها به نرخ

نيافته مانند فقر، گرسنگي و سـوء تغذيـه، خشـونت، سـرکوب،     مشكالت مناطق توسعه
ماندگي حـل نشـد بلکـه مسـائلي جديـد ماننـد       طور كلي، عقبگري و بهجنگ، نظامي

هـم خـوردن   استثمار شديد زنان و کودکان، کاهش فزايندة منابع طبيعي تجديدناپذير، به
شناختي، آلودگي فزاينده و تخريب محيط زيست و آثار ناشـي از آن همچـون   تعادل بوم

  ).Mesarovic and Pestel, 1974: 7-9(نازک شدن الية ازن را نيز جهان شاهد بود
مکتـب وابسـتگي   . نيـافتگي اسـت   مکتب توسـعه  هاي ديدگاه وابستگي يکي از نحله

المللـي ناعادالنـه و   دنبال اين ايده ظهور کرد که با تحميل يک نـوع تقسـيم کـار بـين     به
دستکاري عرضه و تقاضا در بازار جهاني و نيـز ايجـاد رابطـة مبادلـة نـابرابر از طريـق       

داري مايههاي چنـدمليتي و فرامليتـي و نهادهـاي مـالي و اقتصـادي، نـوعي سـر       شرکت
. شدت به زيـان كشـورهاي جهـان سـوم اسـت     که به شود مييافته بر دنيا حاکم سازمان

. دپـرداز  مـي نيـافتگي  بنابراين، مكتب وابستگي از اين ديدگاه به بررسي عوامـل توسـعه  
نيـافتگي محصـول سـاختار و يـا     پردازان مکتب وابستگي بر اين باورند که توسعهنظريه
ياسي، اجتماعي و فرهنگـي يـک جامعـه نيسـت بلکـه تـا حـد        هاي اقتصادي، سويژگي

نيافتـه  زيادي، نتيجة تاريخي ارتباط گذشته و مداوم اقتصـادي ميـان کشـورهاي توسـعه    
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بنابراين، عمدة مشکالتي کـه کشـورهاي   . است) مادر(يافته و کشورهاي توسعه) اقمار(
از . نه مسائل درونـي جامعـه  اند، ناشي از مسائل بيروني است و نيافته با آن مواجهتوسعه

اي از نيافته ايـن نيسـت کـه چگونـه بـه مرحلـه      رو، مسئلة اساسي کشورهاي توسعهاين
توســعه نظيــر مــدل اروپــايي آن برســند؛ و ادعــاي تكــرار تجربــة تــاريخي کشــورهاي 

  .يافتة امروزي براي کشورهاي در حال توسعه نيز پايه و اساس ندارد توسعه
آمـاج انتقـادات فـراوان بـوده اسـت کـه از        ۱۹۷۰نيز از دهـة  البته ديدگاه وابستگي 

بر اثـر ميـزان بـاالي انتزاعـي بـودن ايـن       : توان بدين مطلب اشاره کردترين آنها مي مهم
همچنين، در . ديدگاه، مكتب وابستگي همة مناطق پيراموني را يكسان قلمداد كرده است

روني ناديده گرفته شـده و در  هاي د رهيافت وابستگي، نقش منازعات داخلي و مقاومت
 .مورد قدرت نيروهاي خارجي نيز اغراق شده است

از عمده تغييرات مفهوم توسعه، تغيير آن از بعد صرفًا اقتصادي به ساير ابعاد توسعه 
هاي خود تعبير توسعة اجتماعي و برقـراري تعـادل ميـان    سازمان ملل در گزارش. است

وسـعه و تغييـرات کيفـي و فراتـر از کمـي و نيـز       ابعاد فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي ت
ارتقاي کيفيت زندگي را مورد توجه قرار داد و پذيرفت کـه رشـد اقتصـادي سـريع بـا      

سازمان ملل، با تأكيد بـر  . المللي همراه بوده استنابرابري فزاينده در سطوح ملي و بين
الـب يـک راهبـرد    ي و توسعه در قريز برنامهضرورت اتخاذ رهيافتي يکپارچه نسبت به 

المللي و جهاني، اعالم کرد که نبايد هيچ بخشي از جمعيت خـارج از حـوزة   توسعة بين
هاي جمعيت در فرايند توسـعه  تغيير و توسعه قرار گيرد و بدين منظور، بايد همة بخش

مشارکت داشته باشند؛ و با هدف برقراري عدالت اجتماعي، شامل تحقق توزيع عادالنـة  
در ميان آحاد ملت، و در قالب توسعة ملي و مشارکتي، تغيير سـاختاري  درآمد و ثروت 

هـاي  صورت گيرد و همچنين، به شکوفايي استعدادهاي انساني، تهيه و تدارک فرصـت 
  . اشتغال و تأمين نيازهاي کودکان اولويت داده شود

س در مقالة حاضر، تعريف سازمان ملل متحد از توسعه مد نظر قرار گرفته كه بر اسا
هاي مردم و دولـت بـراي بهبـود    سازي کوششآن، توسعه فرايندي است که با يكپارچه
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اوضاع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در هر منطقه، آنها را قادر به مشارکت در پيشرفت 
در جـدول زيـر، رونـد تغييـرات مفهـوم توسـعه از       ). Dube, 1990: 56( سـازد  ميملي 

  .تعريف سنتي به جديد آمده است
  تفاوت رويکردهاي سنتي و جديد توسعه -۱ل جدو

  رويکرد جديد توسعه  رويکرد سنتي توسعه
هايرشد اقتصادي بدون توجه به هزينه

 شده براي آنپرداخت
توجه به رشد اجتماعي مانند گسترش عدالت 

  اجتماعي
هاي اقتصادي و ملموسگذاري به جنبهارزش

 توسعه
چندبعدي و  مثابه واقعيتدر نظر گرفتن توسعه به

  کيفي
  توجه به متغيرهاي کيفي در سنجش ميزان توسعه گرايي در راستاي سنجش ميزان توسعهکمي

ايجاد فرايندي براي مشارکت محرومان در   توزيع مجدد درآمد توسط دولت
  گيريتصميم

  تقويت دانش بومي و توسعة فناوري مشارکتي انتقال فناوري از کشورهاي صنعتي
  هاي تحقيقيافته: منبع

  :رو شدبا گذشت زمان، مفهوم توسعه با دو چالش روبه
هـا و  وجود بيش از يک ميليارد فقير در جهان که به آموزش، بهداشت، زيرساخت -1

 ديگر امكانات ضروري براي بهبود وضع زندگي خود دسترسي ندارند؛ و
از منـابع  رويـه  بينانه به جهان کـه بـه اسـتفادة بـي    محورانه و ديد خوشديدگاه فن -2

ويژه منابع تجديدناپذير و نيز بر هـم خـوردن   اندازة منابع و بهطبيعي و مصرف بي
  . ها انجاميده استبومتعادل زيست

توسعة پايدار . هاي ياد شده دانستتوان پاسخي به چالشمفهوم توسعة پايدار را مي
تـوان و بايـد در   شـناختي را مـي  ناظر بر اين واقعيت انکارناپذير است که مالحظات بوم

هاي ايجاد محيطـي منطقـي   اين مالحظات شامل ايده. کارگرفتي اقتصادي بهها فعاليت
هاي زنـدگي مـورد چـالش    منظور پيشبرد کيفيت همة جنبهاست که در ادعاي توسعه به

  ).۱۳۸۵زاهدي و نجفي، ( گيرد ميقرار 
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 اولـين  بـراي  كه توسعه و زيست محيط جهاني توسعة پايدار بنا به تعريف كميسيون

 را فعلـي  نسـل  نيازهـاي  كـه  ايتوسعه مطرح کرده، عبارت است از اين اصطالح را بار،

 كنـد  مي تأمين خود، احتياجات برآوردن در آينده هاينسل توانايي در اشكال ايجاد بدون
در حقيقت، توسعة پايدار بـه معنـي تلفيـق اهـداف اقتصـادي،      ). ۶۱: ۱۳۷۸مهشواري، (

محيطي براي حداکثرسازي رفاه انساِن فعلي بدون آسيب بـه توانـايي   اجتماعي و زيست
 را توسـعةپايدار  اصـلي  بنيادهـاي . هاي آتي براي برآورده کردن نيازهايشـان اسـت  نسل

   :طور خالصه، در نمودار زير مشاهده کردبه توان مي
  
  
  
  
  
  
  

  

  هاي تحقيقيافته: منبع
  توسعة پايدار -۲نمودار 

  تعريف مفاهيم
  ها، به توضيح برخي از مفاهيمناتادامه، با توجه به تأکيد پژوهش حاضر بر مسئلة قدر 
  .يمپرداز ميصلي توسعة پايدار روستايي ا

قـرن اخيـر،   در نـيم . از مفاهيم عمدة مطرح در توسعة پايدار روستايي است: دانش بومي
پهنـة كشـاورزي،   يي جديد و كارآمـد در  ها فناوريدانش رسمي و نوين، با پديد آوردن 

ان كشـاورزي  بردار بهرهيند توليد و عرصة زندگي روستاييان و اتحوالتي اساسي را در فر
بـا معضـالتي در    هـا  فنـاوري كـارگيري برخـي از   در همين حال، به. موجب شده است
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محيطــي، توليـدي و اجتمــاعي همـراه بــوده كـه موجبــات دغدغــة    هــاي زيسـت  زمينـه 
هاي مـورد نظـر   يكي از گزينه. سعه را فراهم آورده استسازان توانديشمندان و تصميم

گيري از بهره. ها رجوع به دانش تجربي گذشتگان استگونه دغدغهگويي بديندر پاسخ
ان محلي كه در اصطالح، دانش بـومي ناميـده   بردار بهره) خرد تجربي انباشته و تاريخي(

ي هـا  فنـاوري ين نيـاز و طراحـي   كه در فرآيند تعي سازد مي، اين امكان را فراهم شود مي
كارگيري آن، مردم محلي و دانش آنها را در مسير توسعة متـوازن و پايـدار    متناسب و به

هـاي کـاربردي دانـش    زمينـه  ).۱۱: ۱۳۸۱عمادي و اميري اردکاني، (به مشاركت بطلبيم 
  :توان بدين ترتيب خالصه کردبومي در توسعه را مي

هاي بـومي  شيوه. از افتخارات پيشينة سنتي ماست و نگهداري از منابع طبيعي حفظ - ۱
مديريت منابع طبيعي الگويي مناسب براي مديريت منابع طبيعي در توسـعة پايـدار   

 .رودشمار ميبه
هاي توسعة پايدار در گرو مشارکت بوميان در کلية مراحـل از جملـه   موفقيت طرح - ۲

مشارکت بوميان استفاده از  نياز به. هاستي، اجرا و ارزيابي طرحريز برنامهطراحي، 
 .کندناپذير ميدانش بومي را اجتناب

اي از ها را درآميزهحلبا توجه به شرايط كنوني جهان، در بسياري از موارد، بايد راه - ۳
دانش بومي و دانش رسمي جست؛ زيرا با توجه به ابعاد نيازهاي کنـوني جمعيـت   

تنهايي قادر بـه  كدام از اين دو بههيچ مانده،پذيري منابع طبيعي باقيدنيا و نيز آسيب
 .گويي نيازها نيستپاسخ

شناسايي . يابي از ديدگاه بوميان انجام شودتوسعه، بايد مسئله نيازهاي شناسايي براي - ۴
 .درست مسائل و ارتباط مؤثر با بوميان نيز از طريق دانش بومي ميسر است

دانـش بـومي کشـور ايـران     هـا نيـز   م ساير امـور قنـات  ادانش حفر، نگهداري و انج
ها، رو به فراموشـي  که اكنون متأسفانه با خشک شدن بسياري از قنات شود ميمحسوب 

است، در حالي که بايد اين دانش روستاييان از نسلي به نسل ديگر انتقال يابد تـا بتـوان   
 . از نتايج اجتماعي و اقتصادي آن در راستاي اهداف توسعه استفاده کرد
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رود که با شيوه زندگي افراد يـک جامعـه   بعدي از توسعه به شمار مي: توسعه اجتماعي
پيوندي تنگاتنگ دارد و در ابعاد عيني بيشتر ناظر بر باال بردن سطح زنـدگي عمـومي از   

هـايي چـون فقرزدايـي، تغذيـه، بهداشـت،      طريق ايجاد شرايط مطلوب و بهينه در زمينه
که منظور از توسعة اجتماعي،  شود ميفته بر اين مبنا گ. مسکن، اشتغال، و آموزش است

اشکال متفاوت کنش متقابلي است که در يک جامعه خاص همراه با توسـعه تمـدن رخ   
انـد و  هاي مکمل و پيوستة يک پديـده توسعة اجتماعي و توسعة فرهنگي، جنبه. دهد مي

اين، توسـعة  ؛ بنـابر شـوند  ميهر دو نوع الزامًا به ايجاد وجوه تمايز فزايندة جامعه منجر 
اجتماعي در پي بهبود وضعيت اجتماعي افراد يک جامعه است که بـراي تحقـق چنـين    
بهبودي، تغيير در الگوهاي دست و پاگير و زائد رفتـاري، نگرشـي، آرمـاني و اعتقـادي     

اي امكان پاسخگويي به مشـکالت اجتمـاعي جوامـع    ، به گونهگيرد ميمورد توجه قرار 
  ). ۱۹: ۱۳۸۱ازکيا، (فراهم آيد 

در اين مقاله به منظور عملياتي کردن متغير توسعة اجتماعي که متغير وابسته تحقيـق  
رود، از سه بعد، توانمندسازي، ميل به پيشرفت و مشارکت در امـور روسـتا   به شمار مي

و سپس  شود ميدر ادامه، ابتدا توضيحاتي در زمينه اين سه بعد داده . استفاده شده است
  .شود ميتفاده براي سنجش هر يک بيان هاي مورد اسگويه

نقش توانمندسازي در مفهوم توسـعة پايـدار روسـتايي درخـور اهميـت      : توانمندسازي
ساالري و توانمندي هاي مردماست، چراکه فرايند افزايش انتخاب مردم، گسترش ارزش

دهـي بـه فضـاي زيسـت، افـزايش رفـاه و       گيـري بـراي شـکل   مردم در راستاي تصميم
هاي بالقوه جز با توانمندسـازي زنـان، فقـرا و    ها و ظرفيتخوشبختي، گسترش فرصت

دهي فضاي زيست خود و نيز توانايي آنها در انجـام  دهقانان مستقل و آزاد براي سازمان
  .  شود ميکار گروهي مهيا ن

در تحقيق حاضر، منظور از توانمندسـازي تـوان انجـام کارهـا بـا كمـك يکـديگر،        
کارگيري نوآوري، و نيز قدرت استفاده از منـابع مشـترک مشـاع    ، اقدام، بهسازي تصميم
تـوان  هـا و نتـايج اجتمـاعي و اقتصـادي آن را مـي     تجربة گذشـتگان از نـوآوري  . است
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تا زماني . شمار آوردتوانمندسازي در روستاها به روحية گسترش و تقويت ترين عامل مهم
ترين مثابه مهمآبي بههايي مانند قنات، که كمکه نسل جديد روستاييان نسبت به نوآوري

 هاتوجهيمشکل روستاهاي ايران را حل کرده است، آگاهي نداشته باشند و در ساية کم

توان اميد داشت که ايـن نسـل بـه اهميـت توانمنـدي و      اهميت آن را درک نكنند، نمي
  . يه كنندنيروهاي خود در توسعة امور روستا پي برده، در حل مشکالت بدان تک

. دهـد  ميهاي مورد استفاده براي سنجش ميزان توانمندسازي را نشان گويه ۲جدول 
هـاي جـدول در قالـب طيـف     براي سنجش متغير ميزان توانمندسازي، هر يک از گويـه 

و  ۱حـداقل نمـره برابـر    . بندي شده پنجگانه طراحي شدندهاي درجهليکرت و با پاسخ
  .ه بيشتر بيانگر ميزان توانمندسازي بيشتر استنمر. است ۵حداکثر نمره برابر 
  هاي استفاده شده براي سنجش ميزان توانمندسازيگويه -۲جدول 

زي
دسا

انمن
تو

  

  ايد؟کردهتالش روستا در جديدوکارهايکسباندازيراهبراياندازهچهتا
 است؟ دولت هايسياست از ناشي روستا مشکالت از اندازه چه شما نظر به 

 امور به روستا افراد توجهيبي از ناشي روستا مشکالت از اندازه چه شما نظر به 
 است؟ روستا

 امـور  بـا  ارتبـاط  در را خـود  هايپيشنهاد اندازه چه تا گذشته سال يک طول در 
  ايد؟گذاشتهمياندرروستاييانسايرباروستاتوسعه

يافته است که افراد جامعه، با در نظر داشتن اهـدافي معـين و   فرايندي سازمان: مشارکت
صـورت آگاهانـه،   ، بـه شـود  مـي مشخص که منجر به سهيم شدن آنها در منـابع قـدرت   

هـا،  هـا، گـروه  وجود نهادهايي ماننـد انجمـن  . کنندداوطلبانه و جمعي در آن شرکت مي
  ). ۱۶: ۱۳۸۱، ازکيا(هاي محلي و غيردولتي از نمودهاي مشارکت است سازمان

دو . ي توسعه استها روشتر از ساير امروزه، توسعة مبتني بر روش مشارکتي موفق
اند؛ يکي، راهبرد توسعة راهبرد توسعة روستايي بر پاية اصل مهم مشارکت بنا نهاده شده

  .اي و ديگري، راهبرد مشارکت مردميجامعه
مسئول و فعال در جامعه دارد و مثابه عضوي اي ريشه در مفهوم فرد بهتوسعة جامعه

هـا بــراي ارتقـاي اســتانداردهاي زنـدگي و ايجــاد    هـدف اصــلي آن تشـويق همکــاري  
پـذيري اجتمـاعي و   اجتماعات باثبات، متکي به خود و بـا تقويـت احسـاس مسـئوليت    
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سـاالري بـراي شـکوفايي بسـتر     فلسفة توسعة اجتماعي ايجاد روية مـردم . سياسي است
در . ساس مشارکت و مسئوليت جمعي و انگيزة کار گروهي اسـت زندگي اجتماعي بر ا

واقع، راهبردهاي توسـعة اجتمـاعي روسـتايي بـا پـذيرش سـاختار موجـود در جامعـة         
روستايي بر آن است كه بدون نياز به تحوالت انقالبي، و تنهـا بـا واگـذاري اختيـار بـه      

ت زنـدگي در آن  جامعة محلي، به اصالحات محدود جامعـة روسـتايي و ارتقـاي کيفيـ    
  ). ۷۶: ۱۳۸۴پور، جمعه(بپردازد 

هـاي   طـرح . رونـد شمار مياز اين ديدگاه، مردم هم وسيلة توسعه و هم هدف آن به
لحاظ محدوديت امكانات و منـابع  ها و چه به لحاظ ماهيت طرحتوسعة روستايي، چه به

يد با تلفيق مناسـب  در اين راهبرد، با. دولتي، نيازمند مشاركت مردم در ابعاد وسيع است
رويكردهاي باال به پايين و پايين به باال، امكـان مشـاركت گسـتردة مـردم را در فرآينـد      

اي توان گفت كه نظرية مدل توسعة جامعهطور كلي، ميبه. توسعة روستايي فراهم آورد
يافتـه و تجربـة كـار در    برآمده از پيوند نظريات توسعة اجتماعي در کشـورهاي توسـعه  

  . ي در حال توسعه استكشورها
يعني، قادر ساختن افراد به گسترش  ؛كند مي تأكيد توانمندسازي اهميت بر رويكرد اين
هاي بهتر در زمينه استفادة براي آن كارگيريبه و تكميل در راستاي خود انساني هايظرفيت

هـاي  بـديهي اسـت كـه در هـر اجتمـاع، ارزش     . فرهنگي و سياسي اجتماعي، اقتصادي،
رو، نگي و اجتماعي در ارتباط نزديك و مؤثر با فرآيند توسعة اجتماعي باشد؛ از اينفره

   .در مدل توسعة اجتماعي، درك اين موضوع و پرداختن بدان بسيار اهميت دارد
مثابه اصـل  اي، بر مشارکت بهراهبرد مشاركت مردمي نيز مانند راهبرد توسعة جامعه

اند از اين ديدگاه نيز مردم هم وسيلة توسعه. کيد داردي توسعة روستايي تأريز برنامهمهم 
لحـاظ  ها و چه به لحاظ ماهيت طرحهاي توسعة روستايي، چه به و هم هدف آن؛ و طرح

  . محدوديت امكانات و منـابع دولتـي، نيازمنـد مشـاركت مـردم در ابعـاد وسـيع اسـت        
ه پايين و پايين به بـاال،  در راهبرد مشارکت مردمي نيز با تلفيق مناسب رويكردهاي باال ب

  . آيدامكان مشاركت گستردة مردم در فرآيند توسعة روستايي فراهم مي
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ي توسـعة روسـتايي بـدون    ها برنامهايجاد فضاي مشارکتي در روستاها براي اجراي 
قنات يکي از ايـن منـابع مشـارکتي    . شود ميتوجه به منابع مشارکتي روستاييان محقق ن

همچنين، نقش . هايي متفاوت صورت گرفته استمشارکت در جنبهاين . رودشمار مي به
ي مناسب و معقول از منـابع آب در توسـعة پايـدار روسـتايي داراي     بردار بهرهمديريت 

چنان اهميتي است كه گذشته از برطرف شدن نيازهاي کنوني، به نيازهاي نسل آينده نيز 
اطق مرکـزي، همـواره مشـکالتي را    ويژه در منشرايط جغرافيايي ايران، به. آسيبي نرسد

ها براي روستا بيشتر در زمينـة تـأمين آب   همراه داشته و نخستين گامبراي روستاييان به
رونـد کـه   شمار ميايرانيان از نخستين اقوامي به. ي کشاورزي بوده استها فعاليتبراي 

انـد  رزيـده براي تأمين آب در مناطق روستايي، به حفر قنات و ساير ابداعات مبـادرت و 
  ). ۳۹: ۱۳۸۲مطيعي لنگرودي، (

براي . دهد ميهاي مورد استفاده براي سنجش ميزان مشارکت را نشان گويه ۳جدول 
هاي جدول در قالب طيف ليکـرت و بـا   سنجش متغير ميزان مشاركت، هر يک از گويه

ه و حـداکثر نمـر   ۱حداقل نمره برابر . بندي شده پنجگانه طراحي شدندهاي درجهپاسخ
  .نمره بيشتر بيانگر ميزان مشاركت بيشتر است. است ۵برابر 

  

  هاي استفاده شده براي سنجش ميزان مشارکت در امور روستاگويه -۳جدول 

کت
شار

م
 

ستا
 رو

مور
در ا

  

 داشـته  تـأثير روسـتا  توسـعه  بـه  مربوطاموردرتوانندمياندازهچهتامردمشمانظربه 
 باشند؟

 حاضـريد  انـدازه  چـه  تـا  شـود،  دايـر  روستا در مردم کمک با مذهبي هيئت يک اگر 
  كنيد؟ همکاري

 همکـاري  روسـتا  شـوراي  يهـا  فعاليـت  در انـدازه  چـه  تـا  گذشته سال يک طول در 
 ايد؟ کرده

 روسـتاييان  سـاير  بـا  روسـتا  پيشـرفت  به مربوط امور در که داريد تمايل اندازه چه تا 
 كنيد؟مشارکت

هاي استفاده شده براي سنجش روحية ميل به پيشرفت را نشان گويه ۴جدول 
هاي جدول در قالب طيف ليکرت و با براي سنجش اين متغير، هر يک از گويه. دهد مي

و حداکثر نمره  ۱حداقل نمره برابر . گانه طراحي شدندبندي شده پنجهاي درجهپاسخ
  .يشرفت استنمره بيشتر بيانگر بيشتر بودن ميل به پ. است ۵برابر 
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  هاي استفاده شده براي سنجش ميزان ميل به پيشرفتگويه -۴جدول 

فت
شر

ه پي
ل ب

مي
  

 توانـد مـي  اندازه چه تا قديمي وسايل به نسبت جديد ابزارهاي از استفاده شما نظر به 
 باشد؟ شما مؤثر روستاي توسعه در

 ايد؟ کرده تالش روستا در آموزشي امکانات افزايش زمينه در اندازه چه تا 

 شـما  روسـتاي  در انـدازه  چـه  تـا  فروشـي روزنامـه  و کتابخانه اندازيراه شما نظر به 
 دارد؟ ضرورت

 شـما  روستاي پيشرفت در تواندمي کردهتحصيل روستايي جوانان افزايش شما نظر به 
 باشد؟مؤثر

  

 زمينـة  در و داشته اقامت ايران در سال بيست كه حدود فرانسوي دانشمند )۱۰(گوبلو
و  مطالعـاتي  موضـوع  در قالـب يـك  » قنـات «است، بـا انتخـاب    کرده کار ايران در آب

 مختلـف  منـاطق  بـه  متعدد سفرهاي علمي در اين زمينه، و با انجام منبع ۵۳۴ از استفاده
 »ايـران  در آب بـه  دسـتيابي  بـراي  فنـي  قنـات « عنوان زير را خود دکتري رسالة جهان،

 قـدمت  هـم  قرن هاده و است ايرانيان اختراع تقنا: نگاشته و در آن، چنين آورده است
 ايرانيـان  از پـس  سـال  دويسـت  حـدود  را قنـات  حفـر  فـن  هاچيني که حالي دارد، در
 ايـران  فرهنگـي  محدودة در هاقنات نخستين که است آن بر دال چيز همه اند؛ و آموخته
 داشـتند،  اشتغال کشاورزي کار به که باستان ايرانيان که است معتقد گوبلو. اند شده ظاهر
 کشـاورزي  آن بـا  و اشـغال  آسـيا  بـومي  مردمـان  را غيـره  و ها چشمه رودها، آب چون
 ديگـري در  آبي منبع هر از بومي، ساکنان با كوشيدند در پرهيز از درگيريمي کردند، مي

 که کنند کشاورزي و اقامت جاهايي در دادندمي ترجيح رو،و از اين کنند استفاده کشور
 را هـايي جـوي  نقـاط،  بعضـي  در ميـان،  ايـن  در. سكونت نداشـت  آنجا در کسي هنوز
  ). ۱۲۰: ۱۳۸۴زاده، کاوه(هميشگي بود  و ثابت تقريبًا جريان آب آن، در که ديدند مي

توان ادعا کـرد کـه اسـتفاده از آب چـاه و قنـات عامـل اصـلي حيـات         بنابراين، مي
هاي روستايي در کشور و فاصلة گيري سکونتهمچنين، شکل. روستايي در ايران است

دست آمده از داخل زمين بستگي دارد؛ هـر انـدازه   آنها از يکديگر کامًال به ميزان آب به
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منابع آبي در منطقه فراوان باشد، فاصلة روستاها از يکديگر کمتر و هر اندازه که ذخـاير  
ايـران، نگهـداري   در . ها از يکديگر بيشتر استآبي کمتر باشند، فاصلة روستاها و آبادي

شـمار مـي رود؛   ها و يا مرمت آنها از عوامل مهم حياتي در نگهداشت روستاها بـه قنات
امتيـاز  . زيرا در بيشتر نقاط ايران مرکزي، قنـات ضـامن بقـاي جوامـع روسـتايي اسـت      

هاي عميق پس از گذشـت زمـان   هاي عميق است، چرا كه آب چاهها بيش از چاه قنات
تـوان  در حقيقـت، مـي  . دهد ميو ارزش حياتي خود را از دست  شود ميتدريج شور به

ترين سهم ايران در تأسيسات آبياري و فن آبرساني را ابداع قنات و عرضة آن بـه  بزرگ
همچنين، از نظر اجتماعي، نقش قنات در تحکيم و نگهـداري  . ساير نقاط جهان دانست

  .شود ميجوامع روستايي بسيار مهم ارزيابي 
از مشارکت در قنات را مي توان  مشارکت خودجوش روسـتاييان بـراي    اولين جنبه

يي از ايـن  هـا  فعاليـت پس از آن،  نگهداري قنات، اليروبي نهرهـا و  . حفر قنات دانست
 شـود  ميگرفته در روستاها براي حفظ قنات انجام دست در شبکة روابط اجتماعي شکل

ان توسعة روسـتايي  ريز برنامه، طلبد که امروزهو خود يك فضاي مشارکتي خاص را مي
ان قنـات از آن جنبـة   بـردار  بهـره اسـتفادة  . دنبال آن استي خود بهها برنامهبراي تحقق 

ان اعم از مالكـان و غيرمالكـان از   بردار بهرهاستفادة . هاستديگري از مشارکت در قنات
ر نـوع خـود   آورد کـه د وجود ميها را بهاي پيچيده از همکاريها در روستا شبکهقنات
شايان يادآوري است كه در پژوهشي ديگر، مشـارکت در اسـتفاده از آب   . نظير استکم

  ). ۱۳۱: ۱۳۸۸فداکار داوراني، (صورت کامل بررسي شده است قنات به
پژوهش حاضر بـه بررسـي اهميـت قنـات در تقويـت روحيـة ميـل بـه پيشـرفت،          

. دپـرداز  مـي ة پايدار روستايي توانمندسازي و مشارکت و سرانجام، به نقش آن در توسع
طورکلي، راهبردهاي توسعة روسـتايي  هاي مبتني بر مشارکت و بهبنابراين، گرچه نظريه

اي بر رشد اقتصادي گونههاي نوسازي است که بهبر مشارکت در مغايرت با نظريه مبتني
در اجتماع  افراد شخصيتي هاينظام پژوهش در اين تحليل که واحد اما از آنجا تأکيد دارند،

رود، از شمار ميترين شاخص آن بهمشارکت در توسعه که اصلي بعد کنار در است، سنتي
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شده است که در  استفاده تحقيق نظري چارچوب صورتبه لندکلهمک و راجرز نظرية تلفيق
ها، و وجهه نظرها و از آن جمله ميل به پيشـرفت،  ها، ارزشآن، به عناصري مانند انگيزه

  . شود ميانمندسازي و مشارکت در جريان پذيرش تغييرات و فرايند توسعه توجه تو
  

  مدل نظري تحقيق -۳نمودار 

  
  هاي تحقيقيافته: منبع

در اين تحقيق، متغير وابستة توسعة اجتماعي در دو روستاي مورد مطالعه با يکديگر 
متغير وابستة ميزان توسـعة  مقايسه شده و با استفاده از تحليل رگرسيون، تبيين واريانس 

  .اجتماعي از متغيرهاي مستقل تحقيق انجام گرفته است

  قيهاي تحقپرسش
  :د ازناهاي اصلي اين تحقيق عبارتپرسش
آيا بين ميزان توسعة اجتمـاعي مالکـان و غيرمالکـان قنـات در روسـتاي داراي       - ۱

 دار وجود دارد؟تفاوت معني) داوران(قنات 
هـاي توسـعة اجتمـاعي در مـورد مالکـان و      كدام از شاخصآيا ميان ميزان هر  - ۲

 دار وجود دارد؟تفاوت معني) داوران(غيرمالکان قنات در روستاي داراي قنات 
و روسـتاي  ) داوران(آيا ميان ميزان توسعة اجتمـاعي در روسـتاي داراي قنـات     - ۳

 دار وجود دارد؟تفاوت معني) فردوسيه(فاقد قنات 
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  هــاي توســعة اجتمــاعي در دو روســتا از شــاخصآيــا ميــان ميــزان هــر كــدام  - ۴
  دار تفـاوت معنـي  ) يکـي، داراي قنـات و ديگـري، فاقـد قنـات     (مورد مطالعـه  
 وجود دارد؟

  جامعة آماري و جامعة نمونه
  نفــر، واقــع در  ۲۵۰۰مطالعــة ميــداني ايــن پــژوهش در روســتاي داوران بــا جمعيــت  

  نفــر در همــين اســتان  ۱۵۶۵شهرســتان رفســنجان، و روســتاي فردوســيه بــا جمعيــت 
سال اعـم از مـرد و زن    ۱۸البته جامعة نمونة اين تحقيق تمام افراد باالي . شود ميانجام 

  تواننــد در امــور روســتا فعاليــت و در شــبکة ؛ زيــرا ايــن افــراد مــيگيــرد مــيرا در بــر 
  . روابــط اجتمــاعي موجــود در زمينــة قنــات شــرکت داشــته و يــا مالــک قنــات باشــند

  دليل اصلي انتخـاب ايـن دو روسـتا وجـود تفـاوت در نـوع نظـام آبيـاري و مـديريت          
شبكة آبياري آنهاست، چـرا کـه در روسـتاي داوران، قنـات وجـود دارد امـا روسـتاي        

  .فردوسيه فاقد قنات است
  كـل  . قنـات فعـال اسـت    ۹۰قنـات و از آن ميـان،    ۱۵۱شهرستان رفسـنجان داراي  

  ) دبـي ( دهـي آب متوسـط  و ثانيـه،  در ليتـر  ۲۰۳۳ حـدود  در لفعـا  هايقنات دهيآب ميزان
هـا  همچنين، متوسط طول قنات. ليتر در ثانيه است ۴/۲۰هاي رفسنجان برابر با کل قنات

  ). ۱۳۸۷کشاورزي شهرستان رفسنجان، جهاد( رسدمتر مي ۳۸۹۶به 
  و با در نظـر گـرفتن ضـريب اطمينـان      )۱۱(حجم نمونة مورد مطالعه از رابطة كوكران

نفر  ۳۰۰درصد محاسبه شد كه بر اين اساس، تعداد حجم نمونه در روستاي داوران  ۹۵
نفـر   ۴۳۰نفر و در مجمـوع،   ۱۳۰و در روستاي فردوسيه ) غيرمالک ۱۵۰مالک و  ۱۵۰(

 از آنجا که امکان دسترسي به اسامي تمام افراد جامع آماري وجـود داشـت،  . بوده است
 .مند انجام شدروش تصادفي نظامي بهگير نمونه
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  روش تحقيق 
ــاكنان     ــا س ــوري ب ــاحبة حض ــام مص ــامل انج ــي ش ــق، از روش پيمايش ــن تحقي    در اي
  روستا و تكميـل پرسشـنامه اسـتفاده شـده و بـراي مطالعـة ادبيـات موضـوع، بررسـي          

  هــا، نشــريات، مقــاالت  گيــري از كتــابپيشــينة تحقيــق و مبــاني نظــري نيــز بــا بهــره
  كــار اي بــه هــاي اينترنتــي معتبــر، روش كتابخانــه داخلــي، مقــاالت خــارجي و پايگــاه

  .رفته است

  قيتحق يهايافته
  فرضية اصلي پژوهش حاضـر بـر ايـن ايـده اسـتوار اسـت کـه وجـود قنـات در يـک           

  کت در امـور  دليل تقويـت روحيـة توانمندسـازي، ميـل بـه پيشـرفت و مشـار        روستا به
هاي گرچه تحليل داده. آوردي توسعة روستايي را فراهم ميها برنامهروستا امكان تحقق 

  هاســت، امــا ميــان دار در برخــي از ايــن شــاخصدهنــدة تفــاوت معنــيتحقيــق نشــان
 داري معنـي ميزان توسعة اجتماعي در دو روستاي مورد بررسي از نظـر آمـاري تفـاوت    

   .مشاهده نشد
ــه پيشــرفت و متغيــر    توســعه اجتمــاعي از جمــع ســه بعــد توانمندســازي، ميــل ب

  طور که در بخش تعريـف مفـاهيم بيـان شـد، هـر       و همان مشارکت حاصل شده است
بنـدي هـاي درجـه  كدام از اين ابعاد توسط چهار گويه در قالب طيف ليکرت و با پاسخ

  گويـه   ۱۲ي از مجمـوع  بنـابراين، متغيـر توسـعه اجتمـاع    . اندگانه سنجيده شدهشده پنج
  . اسـت  ۶۰تـا   ۱۲دامنـه تغييـرات آن در فاصـله     گانه به دست آمده وبندي پنجبا درجه

   ۴۸و بيشـترين مقـدار برابـر     ۱۴در اين تحقيق، کمترين مقدار بـراي ايـن متغيـر برابـر     
سپس، نمرات توسعه اجتماعي بـا توجـه بـه مقـادير کمتـرين، بيشـترين،        .به دست آمد

  در  ۲۷بـدين ترتيـب نمـرات کمتـر از      بندي شـدند كـه  انحراف معيار، دستهميانگين و 
  و بيشــتر در طبقــه زيــاد قــرار گرفتنــد ۳۵در طبقــه متوســط، و  ۳۴تــا  ۲۸طبقــه کــم، 

 ). ۵جدول (
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 تفکيک روستاتوزيع جامعة مورد مطالعه بر اساس ميزان توسعة اجتماعي به -۵جدول 

 روستا
  ميزان 

 توسعة اجتماعي

 كل فردوسيه داوران

درصد  تعداد
درصد   تعداد ستوني

درصد   تعداد  ستوني
  ستوني

 ۳/۳۲  ۱۳۹ ۳۰ ۳۹ ۱۰۰۳/۳۳ کم
  ۹/۳۱  ۱۳۷  ۶/۳۴ ۴۵ ۷/۳۰ ۹۲ متوسط
  ۸/۳۵  ۱۵۴  ۴/۳۵ ۳۶۱۳۰ ۱۰۸ زياد
 ۱۰۰ ۴۳۰ ۱۰۰۱۳۰۱۰۰ ۳۰۰ كل

  هاي تحقيقيافته: منبع

رو، ميان ميـزان  است و از اين ۷۶/۰ داري معنيدهندة سطح اسکوئر نشانآزمون کاي
همچنـين،  . دار وجـود نـدارد  توسعة اجتماعي در دو روستاي مورد مطالعه تفاوتي معني

و در روسـتاي فردوسـيه    ۹۰/۲۹ ميانگين متغيـر توسـعة اجتمـاعي در روسـتاي داوران    
 هاي آمـاري تفـاوت معنـي دار   اما در روستاي داوران، نتيجة آزمون .دست آمدبه ۹۰/۲۹

توزيـع جامعـة   . دهـد  مـي ميان ميزان توسعة اجتماعي مالکان و غيرمالکان قنات را نشان 
تفکيک مالکيـت قنـات در جـدول زيـر     مورد مطالعه بر اساس ميزان توسعة اجتماعي به

  . آمده است
  

  توزيع جامعة مورد مطالعه بر اساس ميزان توسعة اجتماعي  -۶جدول 
  تفکيک مالکيت قناتبه

وضعيت مالکيت
 قنات

 ميزان توسعة اجتماعي

 كل  غيرمالک قناتمالک قنات

درصد تعداد
درصد  تعداد ستوني

درصد  تعداد  ستوني
  ستوني

  ۳۴ ۱۰۲  ۳/۳۳ ۵۰ ۷/۳۴ ۵۲ کم
  ۷/۳۲  ۹۸  ۷/۳۸ ۵۸ ۶/۲۶ ۴۰ متوسط
  ۳/۳۳ ۱۰۰  ۲۸ ۴۲ ۷/۳۸ ۵۸ زياد
  ۱۰۰ ۳۰۰  ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ كل

   هاي تحقيقيافته: منبع 
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  تـوان گفـت کـه    درصـد اطمينـان مـي    ۹۶اسـکوئر، بـا   بر اساس نتايج آزمـون کـاي  
ــه ــات در روســتاي    ب ــان مالکــان و غيرمالکــان قن ــاعي، مي ــر توســعة اجتم   لحــاظ متغي

هاي توسعة اجتماعي نيز مالکـان  دار وجود دارد و در زمينة شاخص داوران تفاوت معني
  در روسـتاي داوران، مالکـان قنـات در     دهنـد؛ يعنـي،  قنات امتياز بيشتري را نشـان مـي  

مقايسه با غيرمالکان قنات در جامعة مورد مطالعـه از ميـزان توسـعة اجتمـاعي بيشـتري      
  .برخوردارند

، افـراد عضـو   دهـد  مـي ها با درصد اطمينان باال نشـان  همچنين، چنانكه بررسي داده
 دهنـد، نشان مـي  هاي توانمندي راشبکة روابط اجتماعي قنات ميزان بيشتري از شاخص

هاي دولت و يا خـارج از روسـتا، بيشـتر بـر     جاي تکيه بر منابع و کمکاي که بهگونهبه
هاي داخلي براي توسعة روسـتا و حـل مشـکالت آن تأکيـد     هاي خود و سرمايهسرمايه
ميزان ميل به پيشرفت و نيز ميزان مشارکت در شـوراي روسـتا و امـور     همچنين، .دارند

توزيع جامعة مورد مطالعه بـر اسـاس    .شود مياين افراد بيشتر مشاهده  توسعة روستا در
  . آمده است ۷متغير توانمندي در جدول 

 
  تفکيک روستاتوزيع جامعة مورد مطالعه بر اساس ميزان متغير توانمندي به -۷جدول 

 روستا
  

  ميزان توانمندي
  كل  فردوسيه  داوران

درصد تعداد
درصد   تعداد ستوني

درصد   تعداد  ستوني
  ستوني

 ۳/۲۹ ۱۲۶  ۲/۴۶ ۶۰ ۲۲ ۶۶ کم

  ۵/۳۳ ۱۴۴  ۳۳ ۴۳ ۷/۳۳ ۱۰۱ متوسط
  ۲/۳۷ ۱۶۰  ۸/۲۰ ۲۷ ۳/۴۴ ۱۳۳ زياد
 ۱۰۰ ۴۳۰  ۱۰۰ ۱۳۰ ۱۰۰ ۳۰۰ كل

   هاي تحقيقيافته: منبع

توان گفت كه ميان ميزان درصد اطمينان مي ۹۹اسکوئر، با بر اساس نتايج آزمون کاي
دار وجـود دارد، و ميـانگين   روستاي مورد مطالعه تفـاوت معنـي   متغير توانمندي در دو
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همچنين، بررسي متغيرهاي تحقيق . ميزان توانمندي در روستاي داراي قنات بيشتر است
دار ميان ميزان توانمندي مالکان و غيرمالکان قنات در روسـتاي  دهندة تفاوت معنينشان

مالکـان قنـات بيشـتر اسـت؛ و بـدين      بوده و ميـزان آن در مـورد   ) داوران(داراي قنات 
مثابـه عامـل گسـترش روحيـة     ترتيب، فرض اصلي تحقيق مبنـي بـر اهميـت قنـات بـه     

ان توسـعة روسـتا، بـا    ريـز  برنامـه رود كـه  بنابراين، انتظـار مـي  . شود ميتوانمندي تأييد 
ة ي توسـع هـا  برنامهمثابه منابع ارزشمند اجتماعي و اقتصادي در ها بهگيري از قنات بهره

ويژه در ميان جوانـان روسـتايي   روستايي، ارزش همکاري و خودباوري روستاييان را به
  .يادآور شوند

ميان ميزان مشارکت در روسـتاهاي داوران و فردوسـيه    داري معنيهمچنين، تفاوت 
توزيع جامعة مورد مطالعه بر اسـاس ميـزان مشـارکت در دو    . مورد بررسي قرار گرفت

  .آمده است ۸روستاي مورد مطالعه در جدول 

  تفکيک روستاتوزيع جامعة مورد مطالعه بر اساس ميزان مشارکت به -۸جدول 
 روستا

  
  ميزان مشارکت

  كل  فردوسيه داوران
درصد   تعداد

درصد  تعداد ستوني
درصد   تعداد  ستوني

  ستوني
  ۲۴  ۱۰۳  ۷/۱۷  ۲۳  ۷/۲۶  ۸۰  کم

  ۶/۲۸  ۱۲۳  ۷/۲۷ ۳۶  ۲۹  ۸۷  متوسط
  ۴/۴۷  ۲۰۴  ۶/۵۴  ۷۱  ۳/۴۴  ۱۳۳  زياد
  ۱۰۰  ۴۳۰  ۱۰۰  ۱۳۰  ۱۰۰  ۳۰۰  كل

  هاي تحقيقيافته: منبع

که ميان ميزان متغير مشارکت در امور روستا در  دهد مياسکوئر نشان نتايج آزمون کاي
   .دار وجود ندارددو روستاي مورد مطالعه تفاوت معني
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  تفکيک روستاتوزيع جامعة مورد مطالعه بر اساس ميزان ميل به پيشرفت به -۹جدول 
 روستا

  ميزان 
  ميل به پيشرفت

  كل فردوسيهداوران

درصد  تعداد
درصد  تعداد ستوني

  درصد ستوني  تعداد  ستوني
  ۱/۲۹  ۱۲۵  ۳/۲۲ ۲۹ ۳۲ ۹۶ کم

 ۹/۲۰  ۹۰  ۲/۱۶ ۲۱ ۲۳ ۶۹متوسط
  ۵۰  ۲۱۵  ۵/۶۱ ۱۳۵۴۵۸۰ زياد
  ۱۰۰  ۴۳۰  ۱۰۰ ۱۳۰ ۱۰۰ ۳۰۰ كل

  هاي تحقيقيافته: منبع
توان گفت كه ميان ميزان درصد اطمينان مي ۹۹اسکوئر، با بر اساس نتايج آزمون کاي

   دار وجـود دارد روسـتاي مـورد مطالعـه تفـاوت معنـي     متغير ميـل بـه پيشـرفت در دو    
 .)۹جدول (

  دهنــدة بررســي رابطــة متغيــر توســعة اجتمــاعي بــا ســاير متغيرهــاي تحقيــق نشــان
دار ميـان ميـزان   توان وجـود رابطـة معنـي   نتايجي جالب توجه است که از آن جمله، مي

اي معکـوس  رابطـه توسعة اجتماعي و سن در جامعة مورد مطالعه را يـادآور شـد، كـه    
در تمـام  . يابد و بـرعکس است؛ يعني، با افزايش سن، ميزان توسعة اجتماعي کاهش مي

بـه ديگـر   . توان اين رابطه را مشاهده کـرد خوبي ميهاي توسعة اجتماعي نيز بهشاخص
سخن، ميل به مشارکت اجتماعي، توانمندي، و نيز مشـارکت اجتمـاعي در ميـان افـراد     

البته با توجه به اهميت اين موضـوع،   .شود ميميزان بيشتري مشاهده داراي سن کمتر به
در ادامة پژوهش حاضر، تحقيقـاتي بـا اسـتفاده از روش مصـاحبة عميـق نيـز صـورت        

هاي توسعة اجتماعي در ميـان جوانـان   گرفت، كه نتايج آن نيز نشان از افزايش شاخص
را ناشي از عـدم اسـتفاده از   آنها بيشتر مشکالت روستا . روستاهاي مورد بررسي داشت

دانستند و بر لزوم افزايش مشارکت روستاييان در امور روستا هاي خود روستا ميسرمايه
  .تأکيد داشتند
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  شنهادها يپ
  در دهة اخيـر، از بعـد اقتصـادي، توسـعة روسـتايي از طريـق سـازوكارهايي گونـاگون         

  در جوامـع روسـتايي ايـران قابـل توجـه اسـت؛        مانند رشد فناوري و تحصيالت عـالي 
  امــا امــروزه پيشــبرد اهــداف توســعة اجتمــاعي اســت كــه در کنــار توســعة اقتصــادي، 

ــان     ــتايي را امک ــدار روس ــعة پاي ــداف توس ــه اه ــتيابي ب ــذير دس ــيپ ــازد م ــرا  ،س   چ
  . رونــدشــمار مــيتــرين منبــع قابــل اســتفاده در ايــن راه بــهکــه خــود روســتاييان مهــم

ــروز مــي  در حقيقــت، ــاني ب ــوز ســاختار اجتمــاعي موجــود  مشــکل زم ــه  هن ــد ک   کن
  براي سـهيم شـدن نيروهـاي جـوان در مناسـبات اجتمـاعي مناسـب نباشـد؛ و غفلـت          

  آورد از اصــالح ســاختار موجــود شــکافي را ميــان مســئوالن و روســتاييان پديــد مــي 
ـ   که سرانجام، ممکن اسـت بـه کـاهش احسـاس اعتمـاد اجتمـاعي بـه          ه ويـژه نسـبت ب

ــه     ــد اعتمــاد ب ــاد اعتمــاد اجتمــاعي مانن ــر ســاير ابع ــت منجــر شــود و ســپس، ب   دول
  از  يکـي . ها و يا اعتماد بـه سـاير روسـتاييان نيـز تـأثير منفـي بگـذارد       نهادها و سازمان

هاي اين مسئله، که به نگهداشت فضاي مشارکتي برآمـده از وجـود قنـات     حل عمده راه
تماد ميان روستاييان و مسـئوالن اسـت کـه در آن،    کند، ايجاد فضايي از اعهم کمک مي

راحتي مشـکالت خـود در زمينـة آبيـاري و نگهـداري قنـات را بـا        روستاييان بتوانند به
 سـازي از سـوي مسـئوالن از جملـه    رسـاني و شـفاف  اطالع. مسئوالن در ميان بگذارند

توسـعة  واردي است که به افزايش مشارکت اجتماعي روسـتاييان در راسـتاي اهـداف    م
 .پايدار روستايي کمک خواهد كرد
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