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 روستایی پایدار توسعه های برنامه در روستائیان اجتماعی  مشارکت رویکرد بر تحلیلی

 ایران روستایی جامعه بر تاکید با 

  9علیائی صادق محمد

 

 چکیده
 آن اب جامعه این که مشکالتی و مسائل به عنایت با همچنین و کشور متوازن توسعه در روستایی جامعه اهمیت و جایگاه به باتوجه امروزه

 زا هدف رسد، می نظر به ضوروری امر یک روستاییان اجتماعی های مشارکت جلب و نقش و روستایی پایدار توسعه بر اهتمام است، مواجه

 پایدار توسعه در  روساییان اجتماعی های مشارکت ساختن فراهم در( دولت) کشور اجرایی دستگاههای نقش بررسی تحقیق این انجام

 می نشان قتحقی نتایج است شده گرفته بهره تحلیلی و اسنادی روش از که تحقیق این در گرفته انجام های بررسی براساس .است روستایی

 اند، بوده همواج رویکرد تغییر با اند آمده کار سر بر که های دولت تفکر در تغییر دلیل به روستائیان اجتماعی مشارکت جلب متاسفانه دهد

 یدگرد باعث روند این و است نبوده برخوردار  روستایی جامعه بینش و دانش با الزم هماهنگی از شده بینی پیش های برنامه  طرفی از و

 رتوسعهام برای که هنگفتی های هزینه علیرغم گردند، مواجه...  و روستاها تخلیلیه بیکاری، مهاجرت، همانندی، چالشهای با روستایی توسعه

 مهاجرت درون ولی شده گرفته نظر در روستاها برای گذشته به نسبت برابر چندین رفاهی وامکانات است شده هزینه دولت توسط روستایی

 .است گرفته فزونی روبه شهرها به جوانان بویژه

 
 .روستایی توسعه و دولت ،مردمی مشارکت ،روستایی توسعه ،اجتماعی مشارکت واژگان کلیدی:

 

 
 

 01/01/6149تاريخ پذيرش مقاله:                                                       61/06/6149تاريخ دريافت مقاله: 

 

  

                                                           
            (:msoliaei@gmail.com Email)فناوری  و تحقیقات علوم، وزارت علمی هیئت عضوو  استاديار 1
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 9314 تابستانوم/ س/شماره هفتممطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال  مجله/07

 مقدمه 

 6490اعتقاد براين است كه اغلب ديدگاه ها و روشها و راهبردها ی توسعه روستايی كه در طی چند دهه بويژه تا دهه  حاضر، حال در

عنوان يك  انسان در برنامه های توسعه روستايی به ،مطرح شده فاقد نگرش يكپارچه و پايدار نسبت به روستا و توسعه روستايی بوده

برای غلبه بر  6490لذا در دهه  ،می در پیشبرد و اهداف توسعه روستايی دارد ناديده گرفته شدهعنصر اصلی و تاثیر گذار كه نقش مه

چالش های بوجوده آمده در توسعه روستايی انديشه توسعه پايدار روستايی مطرح شد.در واقع در اين پارادايم به مرور با جايگزينی 

)) هدف توسعه ((  بین پارادايم های قديم و جديد بوجود آمد و انسان از )) انسان محوری (( به جايی)) فن محوری(( نوعی مرزبندی

به )) موضوع توسعه((ارتقا پیدا كرد. لذا با توجه به اين مهم مشاركت مردم در روند توسعه از نظر صاحب نظران توسعه چنان اعتباری 

  به آن توسعه پايدار روستايی میسر نخواهد بود.برخوردار است كه بعضا توسعه را معادل مشاركت می دانند كه بدون دستیابی 

 تجربه. شود قمحق توسعه اهداف تا گیرند قرار هم كنار بايد كه دارد بستگی مختلف شرايط و عوامل به توسعه به رسیدن برای لذا

 اذاتخ راهبردهای و ها روش و توسعه به نگرش نحوه كه دهد می نشان روستايی بخش در حداقل سوم جهان های كشور در توسعه

 وضعیت هبودب در موفقیت عدم دلیل نظران صاحب از بسیاری. دارد توسعه های برنامه موفقیت عدم يا موفقیت در كلیدی نقشی شده

 دانند می ربوطم شده اتخاذ راهبردهای و روستايی توسعه به نگرش نحوه به را درروستاها توسعه های برنامه شكست و روستايی جامعه

 ويژه به و هاروش و هاديدگاه اغلب در كه دهد می نشان دهه چند طی در روستای توسعه راهبردهای و ها روش ها، ديدگاه بررسی. 

 وفقیتم عدم اصلی عوامل از توسعه، مقوله به يكپارچه و سیستمی نگرش فقدان و موضوعی و انتزاعی جزئی نگرش 6490 دهه تا

 صنعت و كشاورزی اي روستا و شهر بین دوگانگی افزايش راهبردها اين از بسیاری نتیجۀ چنانكه. است بوده روستايی توسعه راهبردهای

 . است بوده شهری توسعه مقابل در روستايی توسعه قرارگرفتن و

 در اين تحقیق با هدف شناسايی عوامل موثر ، منابع، امكانات، محدوديتها و چالش های موجود در مشاركت مردم در توسعه پايدار

با استفاده از جمع آوری اطالعات كتابخانه ای و مشاهدات و تجارب و ديدگاه های كار  یروستايی از روش تحقیق توصیفی و تحلیل

 :شد خواهد داده پاسخ ريز شده مطرح سئواالت به وسپس شد خواهدشناسان و صاحبنظران توسعه روستايی استفاده 

 ؟اشتگذچه نقشی در توسعه پايدار روستايی خواهد  انيیروستا یاجتماعمشاركت  -6

 ؟در توسعه پايدار روستايی چه موانع و محدوديتهای وجود دارد انيیروستا یاجتماعبرای ايفای نقش مشاركت  -2

 مالحظات نظری

در اجتماع با يكديگر رفتار متقابل دارند. اين كنش متقابل آدمیان با يكديگر، رفتار اجتماعی نامیده می شود. جامعه شناسان با  آدمیان

كاوش مفهوم رفتار اجتماعی به مفهومی بس مهم راه يافته اند به نام جهت گیری رفتار اجتماعی. جهت گیری رفتاری يك جامعه می 

 وآنگاه بود واهدخ وتعالی كمال به رو جامعه مسیر باشد، مثبت جامعه يك رفتاری گیری جهت كه آنگاه. یمنف يا باشد مثبت تواند

 .رفت خواهد انحطاط و زوال به رو جامعه ، باشد منفی كه

 فهومم كه اينروست.از  است نهفته مشاركت مفهوم در ، جامعه يك رفتاری مثبت گیری جهت در مهم بس های مولفه از يكی

 كرد ازب سیاسی و اجتماعی علوم در را خود جای كلیدی و مهم موضوع يك عنوان به ، بعد به میالدی هفتاد ازدهه ويژه به ، مشاركت

 هم ، تعاون ، همیاری چون ديگر اجتماعی مفاهیم از بسیاری در كه یبطور يافت، تجلی نیز سیاسی های فلسفه در آن دامنه البته و

 .يافت توان می را معنا آن از سهمی...، و مساعی اشتراک مددكاری ، همراهی ، انديشی

 عمل در مشاركت ، ها سازی تصمیم در مشاركت ، ها گیری تصمیم در مشاركت:  باشد مختلفی های اليه دارای تواند می مشاركت

 .نظارت سطح در مشاركت و واجرا

 چند به اند مودهن مشاركت با ارتباط در اجتماعی علوم حوزه انديشمندان كه های تعريف از تعدادی به مشاركت بیشتر تشريح برای

 :گردد می اشاره مورد
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  09/  روستایی پایدار توسعه های برنامه در روستائیان اجتماعی  مشارکت رویکرد بر تحلیلی

 
 

 است هنگیفر چند و بعدی چند يكپارچه،چندگانه، عمومی، اجتماعی، فرايندی مشاركت: گويد می مشاركت تعريف در گائوتری

 (Gaotri,1986:37 ) است توسعه مراحل همه در نقش ايفای به مردم همه كشاندن آن هدف كه

 اقتصادی و سیاسی فرايند در حاضر حال در كه شهروندانی آن، سبب به كه داند می قدرت مجدد توزيع نوعی را مشاركت ارنستاين،

 (.11:6190 همكاران، و اوكلی)  شوند داده شركت آينده در تدريج به تا سازد می قادر را اند شده گذاشته كنار

 كه دارد هايی گروه و اتحاديه ها، باشگاه داوطلبانه، انجمنهای قالب در گروهی بین روابط گسترش بر داللت اجتماعی مشاركت

 لبقا در مختلف اجتماعی فرايندهای در مردم ساختن گیر در و مشاركت هدفشان و دارند دولتی غیر و محلی خصلتی معموال

 يك عضایا آنها طريق از كه دارد داللت ارادی فعالیتهای از دسته آن بر  اجتماعی، مشاركت عبارتی به. است اجتماعی سیاستهای

 دارند تمشارك اجتماعی حیات دادن شكل در مستقیم غیر يا مستقیم صورت به و  كرده شركت روستا و شهر محله، امور در جامعه

 تمشارك وجود بیانگر و شاخص جامعه، يك در دولتی غیر و محلی سازمانهای  گستردگی و تعدد(. 609: 6114تبريزی، محسنی) 

 می تعريف مدنی نهادهای و اجتماعی مشاركتهای گسترش و بسط واسطه به مدنی جامعه كه جايی تا است جامعه آن در اجتماعی

 مردم از بخشی و آيد می وجود به دولت با مردم های توده فاصل حد در كه است دولتی غیر مردمی تشكلهای مدنی، نهادهای. شود

 مردمی مشاركت با اجتماعی مشاركت. كند می سازماندهی اجتماعی های حوزه از يكی در و مشخص، هدف يك به دستیابی برای را

. گیرد می رب در را اجتماعی حیات مختلف های عرصه ثانیاا آيد، می بر جامعه متن از كه است مشاركتی اوالا  زيرا. دارد نزديكی قرابت

 ننساخت فراهم و آن از غفلت كه دارد ای ويژه جايگاه روستاها، سطح در بويژه اجتماعی، عمران های برنامه در مشاركتی چنین

 می يینارسا و مشكل دچار مختلف سطوح در را اجتماعی و عمران های برنامه آن، از مناسب گیری بهره و بسط برای الزم بسترهای

 .كند

 و طلبانهداو آگاهانه، صورت به جماعت و افراد سوی از كه دانست ای يافته سازمان فرايند توان می را اجتماعی مشاركت بنابراين

 .گیرد می انجام قدرت منابع در شدن سهیم منظور به مشخص و معین هدفهای داشتن نظر در با جمعی

 .است دولتی غیر و محلی سازمانهای ها، گروه انجمنها، چون مشاركتی نهادهای وجود مشاركتی چنین عینی نمود

 مشروعیتی و دارند ها توده به كه نگاهی نیز و ای توسعه راهبردهای و سیاستها قالب در مشاركت مسئله با دولتها برخورد نحوه اصوال

 به هوابست و دارد حكومت گرايشهای با مهمی وابستگی مشاركت تحقق. »شود می مشخص دارد، مردم نزد حكونت و دولت كه

 كه آنجا از .(Hughes ،6499 :99) «است مهارت و اطالعات سرمايه، زمین، چون منابعی به دسترسی و سیاسی قانونی، تقويت

  میدگلی  است نبوده برخوردار يكسانی و واحد صورت از زمان طی در نیز و مختلف كشورهای در مشاركت فرايند با دولتها برخورد

 :  است نموده بیان شیوه چهار قالب در  را، مشاركت به دولتها، پاسخ

 از و ندارد فقرا هب ای عالقه دولت معتقدند كه دارد نزديكی نخبگان ماركسیستی های نظريه با شیوه اين مشارکتی : ضد شیوه -1

 و ثروت انباشت منافع، و است حاكم طبقه خدمت در بلكه كند، نمی حمايت اجتماعی توسعه نیز و محلی اجتماعی مشاركت

 اجازه ومتهاحك و هستند ها توده مشاركت سركوب به معتقد تفكر طرز اين طرفداران. كند می تثبیت را آنها قدرت تمركز

 ارضتع آنها اقتصادی و اجتماعی كالن اهداف و مشروعیت با است ممكن كه را سازی سیاست در همگانی مشاركت و مداخله

 (. 210: 6190غفاری،) دهد نمی كند، پیدا

 كتمشار. كند می حمايت پنهانی های انگیزه با محلی اجتماع مشاركت از دولت شیوه اين درشده :  هدایت مشارکت شیوه -2

 را جتماعیا توسعه های برنامه هزينه مشاركت اينكه به علم با اجتماعی، سیاسی، كنترل منظور به شیوه، اين در محلی اجتماع

 مسهی حسب بر فقط مردم دخالت مشاركت نوع اين قالب در. رود می كار به. كند می تسهیل را آن اجرای و دهد می كاهش

 ابتكارات تتقوي يا و آزاد گیری تصمیم برای و دارد اهمیت دولت سیاسی ايدئولوژی به تعهد نیز و منابع و كار نیروی در شدن
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 9314 تابستانوم/ س/شماره هفتممطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال  مجله/07

 اهداف یدتأي و كشور ساخت برای ها توده بسیج گسترش. نیست قائل چندانی اهمیت مختار خود گروههای طريق از مستقل

 مشارت) گسترده مفهوم بر را( صوری مشاركت) مشاركت محدود مفهوم حقیقت در آنها. است دولت اولويتهای از ملی سیاست

 (.211: 6190غفاری،) دهند می ترجیح آن( اصیل

 و آزاد كردروي با و كنند می رسمی حمايت محلی اجتماع مشاركت از كه هايی ايده طريق از شیوه اينفزاینده :  مشارکت شیوه -3

 قالب در. ودش می شناخته پردازند می مشاركتی نهادهای كاركرد تقويت به و كرد می حمايت محلی ابتكارات از كه دوگانه يا

 اجتماع تمشارك پاسخ شیوه اين در. شود می اجرا ضعیف صورت به و تدوين مبهم صورت به معموال دولت سیاستهای شیوه اين

 و تحقق ایبر الزم های پشنوانه كردن فراهم در ولی كنند نمی مخالفت مشاركت با كه است گونه بدين دولتها جانب از محلی

 خصلتی از سیاسی خاطر به و دارد نمايشی حالتی و است مقطعی مشاركت به آن پاسخهای. كنند می كوتاهی آن مناسب تقويت

 (.211: 6190غفاری،) است برخوردار دوگانه

  هايیسازوكار ايجاد طريق از و كند می حمايت اجتماعی مشاركت از كامل طور به دولت شیوه اين درواقعی :  مشارکت شیوه -4

 و یاجتماع مختلف های نظريه از شیوه اين. نمايد می تالش توسعه سطوح و ابعاد تمامی در محلی اجتماعات موثر ورود برای

 شیوه ناي قالب در. است قدرت واقعی واگذاری متضمن و گرفته الهام گرايی كثرت و آنارشیسم گرايی، عوام چون سیاسی

 ایاعض تقويت و آموزش طريق از مشاركتی های فعالیت به  متعهد دولت محلی، اصیل نهادهای ايجاد بر عالوه مشاركتی

 قطري از محلی و ای منطقه مركزی، تصمیمات در هماهنگی ايجاد نیز و كمك اشكال ديگر و مواد تدارک محلی، اجتماعی

 داوطلب هایانجمن تمامی از حمايت و شناسايی محلی، اجتماع فقیر بخشهای تقويت بر تاكید. باشد می جامع ملی ريزی برنامه

 (.214: 6190غفاری،)كند می پیدا نهادی حالتی مشاركت و است توجه مورد

 موضوع فوق فتهگر انجام مباحث بر اتكا با گرفت، انجام تحقیق نظری مبانی در مشاركت بحث زمینه در كه مباحثی به عنايت با

 بحث وردم رو پیش مطالب در روستايیان اجتماعی های مشاركت جلب در اجرای های دستگاه نقش و روستايیان اجتماعی مشاركت

 .گرفت خواهد قرار بررسی و

 روستایی توسعه و اجتماعی مشارکت

 آفرينی نقش و بسیج به ابزاری، نظر از و انسان خويشتن به اعتماد و سازی آزاد به غايتی، لحاظ به كه، است، انسانی حق مشاركت،

 وسعهت آن،. است انسان رشد اساسی و جوهری بخش مشاركت،. شود می منجر اجتماعی حیات عملی فرايندهای در انسانی های توده

 در كشورهای رد توسعه های برنامه اجرای تجربه. است اجتماعی تعاون و پذيری مسئولیت فعالیت، سربلندی، ابتكار، اعتمادی، خود

 مورد هدافا به عمل در اند نتوانسته مردم واقعی مشاركت گرفتن ناديده دلیل به كه اند داده نشان اخیر دهه چند طی در توسعه حال

 مشاركت. ستا بوده مشاركت موضوع به اجتماعی علوم مختلف های شاخه انديشمندان توجه موفقیت، عدم اين پیامد. يابند دست نظر

 دارند ديگريك با بعد دو اين كه ماهوی تفاوت دلیل به كه است تنگناهايی و موانع با مواجه خود غايی بعد در هم و ابزاری بعد در هم

 دو به آن در كه تاس مشاركتی كارا، و موثر مشاركت كه آنجايی از ولی كنند می پیدا تفاوت نیز بعد هر به مربوط تنگناهای و موانع

 به را شاركتم اگر. گیرد قرار توجه مورد تركیبی صورت به بايد بعد دو هر موانع و ها زمینه شناسايی. گردد توجه هدف و ابزار بعد

( دهد می نجاما آنرا ديگر افراد انتظارات به توجه با عامل كه شود می گفته عملی به مشاركتی عمل يا كنش) اجتماعی كنش عنوان

 مورد عمل به نسبت چقدر فرد -2. نمايد می كنش انجام به ترغیب را فرد هايی انگیزه چه -6: است جنبه دو دارای بگیريم، نظر در

 اهمیت یارتباط كنش به او. ارتباطی-استراتژيك - ابزاری: كند می متمايز هم از را كنش نوع سه هابرماس،. دارد آگاهی مشاركت

 قعالي و جمعی هويت گیری شكل مجرای عمومی، حوزه اين و گیرد می شكل عمومی حوزه فضای در هم آن كه است قائل خاصی

 لپ كه، است مجامعی و ها انجمن ها، سازمان وجود او منظور كل، در گیرند، می شكل جمعی عمل و گفتار توسط كه است عمومی

 ضورح و داند می ممكن جمعی اعتماد و همكاری سايه در را مشاركت دوتوكويل، الكسی. هستند حكومت و خصوصی حوزه بین
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 نظام منظر از مشاركت، كل، در. است اقدامی هر نیروی و آورد می وجود به را واقعی افراد ارتباطات، های شبكه و ها انجمن در

 سازی فراهم و كمیاب منابع و قدرت تقسیم آگاهانه فرايند و است اجتماعی نظام توسعه و بقا برای كاری و ساز كاركردی، و مندی

 (.6140:629همكاران، و سفیری. )اند كرده عنوان آنها زندگی شرايط بهبود جهت جامعه، پايین های رده برای فرصت

هدف خود را  زان،يرواژه مشاركت كاربرد زيادی يافته و در زمینه های مختلف بكار گرفته می شود. بسیاری از برنامه  بیترت نيا به

 قدمت وجود(. 12و16: 6199،)جمعه پور ،جلب مشاركت سطح يا سطوحی از جامعه در اجرای طرحهای توسعه قرارداده اند

 توسعه فرهنگ وارد 6490 دهه اواخر در بار اولین برای مشاركتی و مشاركت واژه ، آن به عمل و انسانی جوامع میان در  مشاركت

ضوعی است وم روستايی توسعه های برنامه در روستايیان مشاركت مساله. شد روستايی عرصه وارد تا كشید طول نیز مدتها و. گرديد

 (.90: 6196، همكارانبر می گردد )پاپلی يزدی و 6490و  6490كه نقطه آغاز به دهه های 

 مورد را توسعه ممفهو بايد ابتدا هست، چنین كه باشد روستاها( توسعه) برای ابزاری خود روستايی اجتماعی مشاركت اگر اين بنابر

 مردم لقیت طرز اجتماعی، ساخت در اساسی تغییرات مستلزم كه داند می بعدی چند جريانی را توسعه تودارو مايكل دادو قرار توجه

 شوماخر و((619و611: 6190تودارو،) است مطلق فقر كردن كن ريشه و نابرابری كاهش اقتصادی، رشد تسريع نیز و ملی نهادهای و

 شود می غازآ انضباط با و سازمان با  آنها، تربیت و آدمیان با بلكه شود، نمی  آغاز مادی كاالهای با توسعه گويد، می زمینه اين در

 مختصات دارای نمود، و محتوا در گردد، می محسوب انسان دستاورد اينكه دلیل به توسعه ازطرفی، ،(616و612: 6119شوماخر،)

 می تعريف فرهنگ توسط كه است ای پرثمره زندگی ايجاد توسعه از هدف. دارد داللت ارگانیك تحول بر و است فرهنگی

 امكانات اب و  بیانجامد امكانات از بیشتر برداری بهره به و شود مردم های نگرش و ها ارزش در تغییر " باعث و ،(1: 6110میسرا،)شود

 های نظريه اساس بر روستا در اجتماعی دگرگونی های برنامه اگر(. 16: 6199شكويی،) "دهد قرار انسانی جوامع اختیار در كافی

 روستايی هتوسع های برنامه مجريان لذا.خورد می شكست نباشد استوار دهقانان انگیزه و نظرها وجه ها ارزش شناخت ی پايه بر راجرز،

 (.609: 6199 ،بحرينیان) "باشند داشته نظر مد دقت به را خود های برنامه گیرندگان و مخاطبان جمعیتی و فرهنگی های ويژگی بايد

 تمشارك مقدمات شروطهر حال فرآيند توسعه يافتگی جز در سايه مشاركت در مسايل اجتماعی حاصل نمی شود . زيرا از  به

يك جامعه در گرو مسئولیت پذيری مردمان آن جامعه درزمان حال است .  یمسئولیت پذيری است . آينده توسعه يافتگ اجتماعی،

 به یدنرس كه است اين بیانگر ،امروزه خروجی بسیاری از پژوهش های اجتماعی و محور بسیاری از نظريه پردازهای جامعه شناختی

 و عنام كشیدن میان در به است مشروط و منوط فرهنگی و اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی های عرصه تمامی در ، پايدار ای توسعه

 وبا ندهست قائل اجتماعی مسايل در سهمی خود برای كه هايی انسان.يعنی جو مشاركت های انسان قراردادن محور و مشاركت مفهوم

 . باشند سهیم آن در و داده شكل را خود اجتماعی حیات كوشند می خود آزادانه و آگاهانه های فعالیت

ناگزير به همكاری با ديگران و مشاركت در عرصه های اجتماعی و پذيرش مسئولیت اجتماعی  از همین روست كه آدمیان رشد يافته، 

هستند . البته اين ناگزيری به معنای جبر و نفی اراده نیست، بلكه رويدادی است از سر شعور، خواست ، اراده وتصمیم . زيرا اساسا 

كارآيی خود  و گرفتهخود فاصله  نزور و اجبار و تحمیق حاصل آمده باشد ، عالوه بر آنكه از معنای راستیهرگونه مشاركتی كه با 

را نیز از دست می دهد . بین مشاركت اجتماعی و توسعه يافتگی يك ارتباط دو سويه برقرار است. بدين معنا كه هرچه مشاركت 

 عه يافتگی بیشتر شود ، مشاركت افزايش می يابد . باالتر رود توسعه يافتگی بیشتر می شود و هر چه توس

 ایران در روستایی اجتماعی مشارکت تبیین

 بین ذاریگ تاثیر پیوند و كند می نقش ايفای توسعه، فرايند در اساسی ای مولفه عنوان به دولت مجموعه زير اجرای های دستگاه

 بوده ستهواب توسعه پیامدهای با مواجه كمتر كه ارضی اصالحات از قبل ايران روستايی جامعه در دارد، اجتماعی و سیاسی ساختار

 برخوردار نتیس تولید شیوه بر مبتنی سنتی اجتماعی ساختار از و شده می اداره رعیتی -ارباب پای دير و كهنه نظام قالب در و است
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 و بنه چون سنتی جمعی تولید و كار واحدهای نیز و خانوار تولیدی واحدهای سطح در انگیخته خود مشاركت الگوی. است بوده

 می موجب آن بودن سنتی و انگیخته خود خصلت. است داشته وجود ای گسترده شكل به قومی و محلی سطوح در سنتی تعاونیهای

 قرار خود پوشش تحت نیز را روستايیان زندگی فرامادی و روانی اجتماعی، ابعاد اقتصادی های زمینه و ها فعالیت از فراتر كه شد

 مشاركت مجموع رد و نبوده نصیب بی نیز بیگاری قالب در اجباری و تحمیلی جمعی مشاركتهای از دوره اين روستايی جامع البته. دهد

 (.292: 6190غفاری،) است داشته عینی نمود اجتماعی حیات متعدد های عرصه در و مختلف قالبهای در سنتی

 كار نیروی ضهعر قالب در كه داشته ابزاری خصلتی عمدتا زراعی جمعی فعالیتهای زمینه در بخصوص آن، موثرتر و تر عینی اشكال

 ذی افراد و درتق صاحبان عهده بر آن بر نظارت و تصمیمگیری. است بوده جمعی فعالیت و تولید افزايش برای تولید عوامل ساير و

 .اشتندد مستقیم ارتباط مالك يعنی قدرت منبع با و بودند قدرت صاحب كارگزاران كه بود ها سربنه و مباشر كدخدا، نفوذ،

 شاركتیم الگوی گستردگی و میزان از شود می دگرگونی دستخوش روستايی جامعه ساختار كه ارضی اصالحات از بعد دوره در

. گردد می فظح آن پايداری است غالب جامعه بر سنتی صفات و خصلتها كه زمانی تا الگو اين گويا. شود می كاسته انگیخته خود

 ولتد حضور آن مهمترين كه شود می روستايی حیات وارد جديدی و تازه عناصر شد، عنوان قبل قسمتهای در چنانچه دوره، اين در

 حیث زا. بود روستا از ارباب شدن غايب در روستا گرفتن قرار كنترل و اختیار در نیز و آبادانی و عمران ايجاد برای آن عوامل و

 ينا در زيرا شوند می مشاركتی ضد الگوی با مواجه روستاها اول، های سال در ارضی اصالحات از پس دوره در مشاركتی الگوی

 مشاركت الگوی اب نوعی به شده گرفته نظر در ای توسعه های برنامه بلكه شود، می گرفته ناديده تنها نه مشاركت سنتی الگوی دوره

 به ها بنه وپاشیفر. گردد می انگیخته خود سنتی مشاركت الگوی فروپاشی و اضمحالل موجب امر اين. كنند می پیدا تعارض سنتی

 ورود و رعیتی و ارباب نظام در تحول. كرد تلقی سنتی جمعی واحدهای نابودی از ای نمونه توان می را جمعی تولید های واحد عنوان

 خودانگیخته و سنتی یمشاركت فعالیتهای تقلیل و نابودی با همزمان. است داشته را تاثیر بیشترين آنها اضمحالل در نوين فناوری و ماشین

 به باال از مشاركت الگوی بسط و طرح شاهد ارباب، خالی جای كردن پر برای دولت تالش و روستايی جامع در دولت حضور و

 و محلی طالحاص به سازمانهای تشكیل. شويم می روستاها برای شده دستكاری و هدايت كنترل، مورد مشاركت عبارتی به و پايین

 و داشتبه و ترويج دانش، سپاهیان ورود نیز و فرهنگ، خانه انصاف، خانه روستايی، تعاونیهای چون دولت، سیطره تحت عمرانی

 بتوان كه تنیس فرايندی مشاركت  كه حالی در بود، بیرون از و باال از شده هدايت مشاركت الگوی گسترش و ترويج ديگر موارد

 آيد وجود به نبیرو از كه مشاركتی. آيد وجود به مردم منظم جمعی بازبینی و كنش طريق از بايد بلكه كرد تعیین بیرون از را آن

 از مشاركتی نهادهای گسترش(. Burkey,1996:97) است بیرونی نیروی طريق از آن هدايت كه است تحمیلی مشاركت نوعی

 الزم موفقیتهای تنها نه هك است ساختگی مشاركت نوعی بیانگر نیست، روستايیان فرهنگی و اجتماعی های ويژگی بر مبتنی كه بیرون

 و اصیل شاركتم از آنها دوری و دولت به آنها وابستگی و روستايیان میان در خوداتكايی رفتن بین از موجب بلكه ندارد دنبال به را

 و كارگزاران بین رابطه و شود، می بحث تغییر های موضوع عنوان به مردم از شده، هدايت مشاركت چارچوب در. شود می موثر

 در را مردم اينكه جای به كارگزاران اين. يابد می نمود( تابع) محكوم و حاكم روابط قالب و شكل در مردم، با مشاركت مروجان

 را ناسبم های زمینه و لوازم اينكه بدون دهند انجام بايد چه كه گويند می آنها به دهند شركت مشاركتی مختلف های رده و سطوح

 خواهیم نجاما شما برای را كارها اين كه شود می گفته روستا مردم به مداوم طور به طرفی از و سازند فراهم شان واقعی مشاركت برای

 به. ددهن انجام توانند می كارهايی چه آنها كه شد می داده آموزش مردم به بايد كه حالی در. كنند می خود به وابسته را مردم و داد

 بدون دهد انجام یبیشتر كارهای برايشان حكومت كه باشند آن خواستار يا منتظر كه شوند می داده سوق جهتی به مردم» میردال تعبیر

 بعد ،(604: 6111 میردال،« ) كند نمی كمك توسعه امر به موضع اين. دهند می نشان خود رسم و راه تغییر برای زيادی آمادگی اينكه

 وستايیر جامعه بر بیرون از سازمانهايی شود سازمانی تقويت روستايی سنتی همكاری و تعاون اينكه جای به ارضی اصالحات از

 سازمانی بی زج چیزی وضعیت اين حاصل. باشند داشته را الزم قرابت آن فرهنگی و اجتماعی های زمینه با اينكه بدون شدند تحمیل

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

  07/  روستایی پایدار توسعه های برنامه در روستائیان اجتماعی  مشارکت رویکرد بر تحلیلی

 
 

 شخصی یرغ سازمانی اصول با خويشاوندی بر مبتنی اقتصای و سیاسی اجتماعی، اصول ورای در را روستايی فرهنگ و است، نبوده

 ناسبیم شكل به روستايیان تنها نه پايین به باال از مشاركتی الگوی قالب در نتیجه در(. Goodell,1986: 56) دادند می پیوند

 وابستگی آنها رد بلكه نگرديدند، يافته سازمان جمعی های فعالیت به تشويق و نشد تقويت آنها زنی چانه قدرت و نشدند سازماندهی

 كمك های مجموعه به لتبدي نیز روستاها فرافردی سطح در. گرديد تقويت بكنیم چكار بگويید ما به اينكه و بینی كم خود دولت، به

 اختیار در اه داده اين ثانیا نبود، شده ايجاد انتظارات پاسخگوی اوال بیرون از شده وارد های داده ولی.  شدند(مركز) يبرون از گیرنده

 بی خود كه بود قدرت از جديدی تولید باز و اجتماعی نابرابری تشديد آن حاصل كه گرفت می قرار روستايی جامعه از خاصی قشر

 .است نبوده مشاركتی های فعالیت بر تأثیر

 بخشی گردد می شتال كه معنی بدين. شود می دنبال شدن صنعتی راهبرد پذيرش دلیل به نیز بخشی مشاركتهای در تغییر دوره اين در

 تشكیل را یناننش خوش گروه كه را( زمین) تولید ابزار فاقد روستايیان نیز و مالی سرمايه و امكانات از برخوردار روستايی جمعیت از

 ناي عمل در. دهند انتقال خدماتی و صنعت بخشهای در مشاركت به را آنها و دارند باز كشاورزی بخش در مشاركت از دادند می

 به آوردن روی چون منفی پیامدهايی بلكه نشد صنعت در بخصوص شده ياد بخشهای در تحرک موجب تنها نه مشاركتی انتقال

 وجود نهايت در(.  299: 6190غفاری،)است داشته دنبال به نیز را شهری جمعیت حجمی افزايش و نشینی حاشیه رشد و كاذب مشاغل

 ازمانهایس طرف از يكجانبه گیريهای تصمیم و ساالری دولت بودن غالب روستاها، حجمی كنترل جهت در تالش و گرايی تمركز

 ترويجی و آموزشی نظام نابرابری، تشديد روستاها، فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، شرايط و واقعی نیازهای به توجهی بی دولتی،

 رفتار و حاكمیت جانب و داشتن محدود انتظارات و تصورات عمرانی، های برنامه در مشخص مشاركتی سیاست نداشتن ناكارآمد،

 مشاركت مانع و ،(94: 6191 طالب،) اند بوده مشاركت كننده محدود آنها وابستگی تقويت و دولتی سازمانهای و مسئوالن مابانه پدر

 گرديد جمعی اقتصادی-اجتماعی های فعالیت در روستايیان واقعی

 پیروزی از پس هك است بوده كشور كالن سطح در مشاركت تاثیر تحت ابتدا در انقالب از بعد روستايی جامعه در مشاركت وضعیت 

 گروهی و( بسیج) فزاينده مشاركت ايران جامعه در 19-6199 سالهای فاصله در بعنی تحمیلی جنگ دوران در و اسالمی انقالب

 سطوح در ستا بوده نظام دينی و سیاسی رهبران و دولت حمايت مورد كه صحنه در حضور انگیزه با و دينی و سیاسی صبغه به عمدتا

 همراه یموفقیتهاي و سیاسی لحاظ به و بوده سیاسی نظام عهده بر آن راهبردی و هدايت و داشته جريان عشايری و روستايی شهری،

 وجود مرغ به و شده وضع اقتصاد كردن دولتی جهت در قوانین تمامی و بوده دولت دست در اساسا اقتصاد دوره اين در. است بوده

 بوده دولتی بخش اختیار در اقتصادی های فعالیت درصد 90 از بیشتر اساسی، قانون در خصوصی و تعاونی دولتی، اقصاد بخش سه

 از حمايت رایب مردم، مشاركت. است پرداخته اقتصادی های فعالیت مديريت به واردات جايگزينی راهبرد برگزيدن با دولت. است

 انتخابات و جنگ سیاسی، های صحنه در حضور چون گسترده سیاسی فعالیتهای در آن ظهور و داشته همگانی وجهی انقالب و دولت

 ايجاد و الزم سازمانهای و نهادها تشكیل و سازی نهاد نبود چون داليلی به اقتصادی و اجتماعی ابعاد در مشاركت ولی. است بوده

 نمی نشان اه فعالیت و كارها واگذاری به رغبتی دولت كه وقتی البته. است نشده برخورداد الزم عینیت و شهود از مردم در انگیزش

 كاال، وشفر و خريد نقل، و حمل سازی، ساختمان گاز، برق، آب، تولید و صنعتی كشاورزی، كارهای به راسا خود عبارتی به و دهد

 طبقه و تعريف طبق كه حالی در پردازد، می ديگر خدماتی كاالهای از بسیاری و آموزشی خدمات بیمارستانی، درمانگاهی خدمات

: 6199 خانی، رعسگ) است جامعه های فعالیت بر كنترل و نظارت و سیاستگذاری دولت اصلی فعالیت و كار متحد مللل سازمان بندی

 يعنی جنگ از بعد دوران در. شد نخواهد برخوردار الزم نمای از اقتصادی و اجتماعی فعالیتهای در مشاركت كه است طبیعی ،(641

 اول ههد دولتمرادان با متفاوت سیاسی-اقتصادی های انديشه با دولتمرانی و شود می آغاز سازندگی دوره كه بعد به 6119 سال از

 .آيد می وجود به تغییراتی مشاركتی های فعالیت به نگاه در گیرند می دست به را حكومتی مناصب انقالب
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 عتقدم كه ديدگاهی». شود می مطرح اقتصادی و اجتماعی نظر از ديدگاه دو جامعه سیاسی صحنه و ادبیات در جنگ پايان دوره در

 بخش اي دولت نقش كردن مطلق بدون كه ديدگاهی و بود كشور اقتصادی توسعه كردن مطلق و سازی خصوصی سازی، آزاد به

 به و گشت روزپی اول ديدگاه نهايت در. بود زا درون اقتصادی توسعه دنبال به اساسی قانون به توجه با و كشور توسعه در خصوصی

 ايران اسالمی جمهوری توسعه اول برنامه قالب در برنامه اين(. 92: 6199 يوسفی، حاجی) «زد دست بازسازی برنامه كردن آماده

 بخشهای توسعه و تهران از زدايی تمركز و ای منطقه تعادل ايجاد زده، جنگ مناطق بازسازی آن اصلی محورهای كه شد مطرح

 طرحی رائها با و گرفت قرار نظر تجديد مورد جديد شرايط با مواجهه در اما داشت، بنا واردات جايگزينی راهبرد بر و بود اقتصادی

 كرد می ارداتو جانشینی راهبرد جايگزين را صادرات توسعه راهبرد كه متفاوتی گیری جهت با «قتصادی تعديل»" عنوان با جديد

 می صادیاقت مشاركت بر را تاكید و بود جامعه كار نیروی و مالی مشاركت نیازمند دولت سازندگی دوره در. گرفت قرار اجرا مورد

 از راترف بخشهای مشاركت به كشور اقتصاد در ساختاری تعديل های برنامه پذيرش دلیل به دولت چه اگر دوره اين در گذاشت،

 جامعه در را چالشهايی سازی خصوصی نامناسب اداره و شروع اقتصادی، صرف گیری جهت دلیل به لیكن انديشید، می دولتی بخش

 انقالب زا بعد های برنامه در كه حالی در. انديشند می اقتصادی مشاركت از فراتر مشاركتی به مردم اينكه مهمتر. آورد وجود به

 برای ازیس نهاد اقتصادی، رشد طريق از توسعه ايده و اقتصادی نگاه بودن غالب دلیل به انقالب، از قبل عمرانی های برنامه همانند

 گرفته ناديده همچنان فرهنگی و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، های مشاركت برای الزم زمینه تدارک و مدنی جامعه تحقق و توسعه

 . است شده

 اجتماعی و اسیسی بار عمدتا كه داشتن صحنه در حضور و مردمی بسیج قالب در فزاينده مشاركت نیز ايران جامعه روستايی بخش در

 امعهج روستايی بخش و داشته جريان تحمیلی جنگ جريان در مشهودتر صورت به و انقالب پیروزی اول روزهای كه است داشته

 آن، بر حاكم اختیس روابط دلیل به بیشتر شهود و د نما با ولی شهری بخش مانند به سلطنتی، نظام سقوط و انقالب تحقق از پس ايران

 مديريتی اطارتب قطع نوعی دچار آن، بر حاكم دولتی عوامل و شد( دولت) حاكم سیاسی ساختار با مديريتی ارتباط قطع نوعی دچار

 تشكیالت يختنر فرو با ، تعبیری به كه انقالب از قبل روستايی جامعه بر حاكم دولتی عوامل و شد( دولت) حاكم سیاسی ساختار با

 دست نهادهای تمامی نتیجه در(. 99: 6191 طالب،) «باشند نداشته امور در دخالتی كه شدند آن بر و يافتند معزول را خود دولتی

 و ماهیت دلیل به روستايی تعاونی شركتهای استثنای به ايران جامعه اقتصادی و بهداشتی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، امور در اندركار

 .شدند غايب روستا اجتماعی حیات و صحنه از يكباره به شان، اقتصادی كاركرد

 مشاركتی الگوی و گشت روستاها وارد و شد تشكیل( ره) انقالب رهبر فرمان به انقالبی نهادی عنوان به سازندگی جهاد 6199 سال در

 محروم طقمنا روستاهای در وضعیت اين كه امدادگر، و جهادگر های نام با روستا بیرون از نیروهايی ورود با( مردمی بسیج) فزاينده

 تقويت و ءاحیا روستايیان میان در انگیخته خود جمعی های مشاركت كه ای گونه به شد، تقويت روستاها در است، بوده مشهودتر

 به هادج ورود با. دارد وجود آن به نسبت منفی ديدی بلكه نیست خبری ديوانساالری نظام وجود از تنها نه مرحله اين در. گرديد

 حل پی در هك است زمین واگذاری و احیا نفره هفت های هیئت آن و كند می برقرار ارتباط روستايیان با نیز ديگری نهاد روستاها

 تسهیل و وستاهار مديريتی مشكل حل و مشاركتی قدامات ا به توجه. شد برقرار اراضی از استفاده چگونگی و اراضی مالكیت مشكل

 روستايی اسالمی شوراهای تشكیل سمت به را روستايیان آنها، معنوی و مادی امكانات از برخورداری جهت دولتی مراكز با ارتباط در

 مطرح ساسیا قانون در كه روستايی اسالمی شوراهای تشیكل چگونگی به مربوط قوانین ولی بوده شده مطرح اساسی قانون در كه

 مرتبط انقالبی ادهاینه كمك با كه ای گونه به كشاند، بود نشده تصويب هنوز آنها تشیكل چگونگی به مربوط قوانین ولی بود شده

 انقالب ایه كمیته و پاسداران سپاه كمك با مواردی در و زمین واگذاری و احیا نفره هفت های هیئت سازندگی، جهاد چون روستا با

 انتخابات برگزاری و تشكیل 6116 مصوب قانون در اينكه تا شدند، تشكیل روستاها در اسالمی شوراهای مربوط، قانون تصويب از قبل

 برگزاری اختیار ،6119 سال نظر تجديد با سپس و ،(694: 6149علیائی،)شده داده سازندگی جهاد به روستايی شوراهای به مربوط
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  00/  روستایی پایدار توسعه های برنامه در روستائیان اجتماعی  مشارکت رویکرد بر تحلیلی

 
 

 شاركتیم مهم نهادهای از يكی عنوان به روستا اسالمی شورای نتیجه در. داد كشور وزارت به مجلس در روستايی شوراهای انتخابات

 نهاد اين ،عمل در شورا واقعی گیری شكل عدم و گرايی تمركز چون ساختاری مسائل دلیل به. گرديد تشكیل روستاها سطح در

 رشد از جنگ از بعد و آخر سالهای به نسبت اولیه دوره در كه آن، های فعالیت و است نبوده برخوردار الزم موفقیت از مشاركتی

 نچو داليلی به همچنین. است بوده متمركز عمرانی مواردی در و خدماتی اداری، های زمینه بر عمدتا بود، برخوردار بیشتری

 سطح ودنب پايین مواردی در شورا، اعضای انتخاب در روستايیان جمعیت نسبی وزن رعايت عدم آن، اعضای حد از بیش جوانگرايی

 آنها موفقیت مانع ،ديگر عواملی ولی اند، نبوده نقص فاقد نیز تجارب آن كه چند هر قبلی، تجارب به نسبت بودن بیگانه تحصیالت

 به همیار های خانه طرح سازندگی جهاد طرف از مشاركتی های فعالیت تقويت برای 6119 سال در(. 699: 6149علیائی،)است بوده

 پرداخته عمرانی های زمینه در بخصوص مشاركتی های فعالیت بسط به آن كمك به تا شد مطرح شوراها برای اجرايی بازوی عنوان

 طرح با یزن روستايی عمران و كشاورزی وزارت. كرد شروع را هايی فعالیت روستاها از برخی در نیز مسكن بنیاد زمینه اين در. شود

 همچون یزن ديگر جمعی نهادهای اسالمی، شورای كنار در البته. آمد بر مشاركت تقويت صدد در عشايری و روستايی خدمات مراكز

 تقويت با. ستا بوده مشاركتی های فعالیت مروج و ساز زمینه كه گرفت شكل روستاها در بسیج پايگاه و روستايی اسالمی انجمن

 برنامه اينكه مهمتر و دهش كاسته روستايیان مشاركتی های فعالیت از ديوانساالری، ابعاد گسترش آن تبع به و بخشی ريزی برنامه شیوه

 تقويت یديوانساالر گسترش و دولت حضور آنها اجرای و شروع با. است نبوده برخوردار مشخصی مشاركتی فلسفه از توسعه های

 شده هدايت مشاركتی الگوی نوعی، به ديگر مشاركتی نهادهای و مشاعها كشاورزی، تولید تعاونیهای گسترش قالب در و گردد می

 رد يعنی. گردد می كار نیروی ارائه و مالی كمكهای و ياری خود به محدود عمرانی طرحهای در مشاركت و شود می مطرح باال از

 فعالیت و طرحها منافع از مناسب برخورداری و نظارت گیری نصمیم سطوح در و شده اجرا سطح به محدود مشاركت شكل، بهترين

 .ندارد جايگاهی چندان مشاركتی های

 رایب مشخص نگرش فقدان دلیل به كشور توسعه جهت در عمرانی حركتهای وجود با نیز( 99 سال) اسالمی انقالب از بعد حال هر به

 و فعالیتها از بسیاری انطباق عدم گیرنده، تصمیم نهادهای تعدد هماهنگ، هایبرنامه فقدان توسعه، استراتژی بودن نامشخص توسعه،

 توسعه هایرنامهب در كه ای گونه به است نشده گرفته نظر در درستی به روستايی جامعه نیازهای روستايی، جامعه نیازهای با هابرنامه

 صنعتی و زیكشاور و شهری توسعه هایبرنامه حاشیه در فقط و نگرفت اختصاص آن برای خاصی فصل كشور اقتصادی و اجتماعی

 عدم و دراهبر اين است، بوده «بخشی راهبرد» ملی ريزيهایبرنامه بر حاكم راهبرد اخیر دهه چند طول در واقع در گرديد، اشاره آن به

 بر بتنیم عموماا كه مردم زندگی نوع آن بر عالوه است، شده روستايیان مشكالت تشديد باعث نهادها و بخشها بین هماهنگی وجود

 (.1 :6192 تبار، سلیمانی)است كرده مشكل را نوآوريها از برخی قبول است، سنتی نظام

 فناوريهای تناسب عدم اقتصادی، فقر روستاها، تخلیه مهاجرت،: كرد اشاره زير منفی پیامدهای به توان می رويكری چنان نتايج از

 گسترش ادی،سو بی قومی، درگیريهای درآمد، بودن پايین بیكاری، روستايی، صنايع گسترش عدم روستايیان، توان با وارداتی

 اقتصادی یتموقع با روستايی توسعه هایبرنامه تطابق عدم روستايی، گیری تصمیم مراكز تعدد معین، هدف و مطالعه بدون خدمات

 رایب متولی وجود عدم ، روستايی توسعه های برنامه در روستايیان نظر دخالت روستايیان،عدم دانش به توجه عدم ، اجتماعی و

 (.692: 6149علیائی،)است داشته همراه به را... و روستايی مديريت

 نتیجه گیری

 یاتح در دارد، را ان به مربوط كارهای سازو تعیین و جامعه امور اداره وظیفه كه جامعه بر حاكم سیاسی دستگاه عنوان به دولت

 تمام نوعی به كه است مسلطی و قالب نقش دار عهده توسعه حال در كشورهای بخصوص كشورها اقتصادی و سیاسی اجتماعی،

 .سازد می متاثر را اجتماعی مشاركت فرايند جمله از اجتماعی فرايندهای
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 الگوهای از خیبر وجود بر داللت تاريخی های داده كالن، مقیاس در وابسته توسعه الگوی گرفتن نظر در با ايران روستايی جامعه در

 ظامن قالب در و بود وابسته توسعه پیامدهای با مواجه كمتر كه 6190 دهه ارضی اصالحات از قبل روستايی جامعه. دارد فوق مشاركتی

 جمعی و انوارخ تولیدی واحدهای سطح در را فراگیر نسبتا انگیخته خود مشاركت الگوی نوعی شد، می اداره رعیتی -ارباب پای دير

 ايیروست جامعه در دولت حضور و شد تحول دستخوش روستايی جامعه ساختار كه ارضی اصالحات از بعد دوره در. داشت خود در

 مواجه تیمشارك ضد الگوی نوعی با روستاها و داد دست از را خود اهمیت خودانگیخته مشاركت الگوی يافت، تعمیق و گسترش

 تعرض در آنها اب نیز جديدی ای توسعه های برنامه بلكه شد، می گرفته ناديده تنها نه مشاركت سنتی الگوی دوره، اين در زيرا. شدند

 در. باشد سنتی مشاركتی واحدهای نابودی برای شاهدی تواند می جمعی تولید واحدهای عنوان به ها بنه فروپاشی. گرفت می قرار

 فرهنگ، انهخ انصاف، خانه روستايی، تعاونیهای چون تشكلهايی قالب در پايین به باال از و شده هدايت مشاركت الگوی دوره اين

 حاكم ايیروست جامعه بر اسالمی انقالب پیروزی زمان تا وضعیت اين. گرفت قرار توجه مورد...  و بهداشت و ترويج دانش، سپاهیان

 تحوالتی و تغییر اساس بر  اجتماعی بسیج قالب در فزاينده مشاركت نوعی ابتدا روستايی جامعه در اسالمی انقالب پیروزی از پس. بود

 نگیختها خود جمعی های مشاركت تقريبا. شد حادث بود آمده بوجود( اسالمی جمهوری به سلطنتی از)حكومت تغییر از ناشی كه

 شاركتیم های شیوه سنتی، جمعی های شیوه از گیری بهره با كه گردد می تالش همچنین. شود می احیاء مجددا روستايیان میان در

 آيد می دوجو به كه تحوالتی تبع به تدريج به ولی نیست خبری چندان ديوانساالری نظام از دوره، اين در. شود تعريف جديدی

 خود ایه برنامه ارائه صدد در يك هر روستا به شده وارد نهادهای. كند می پیدا را بیرون از شده هدايت حالت باز مشاركتی الگوی

 .هستند روستايیان به

 وابستگی از آنها نجات روستايیان، سازی توانمند مستلزم كه موثر يافته سازمان مشاركت تحقق برای الزم سازی بستر كالن سطح در

 شان، صیتیشخ ويژگیهای در الزم تغییر و مشاركتی مختلف سطوح در آنها دادن مشاركت و آنها در اتكايی خود تقويت دولت، به

 .است نگرفته صورت است زدای تمركز فردی، بین روابط تقويت

 برخوردار آن زا ايران جامعه تاريخی، حیث از كه بودن ديوانساالر و گرايی تمركز چون ساختاری های ويژگی دلیل به سیاسی ساختار

 سطح در بنابراين. ندك نقش ايفای روستايیان يافته سازمان و اجتماعی مشاركت تحقق برای موثر و موفق صورت به نتوانسته است بوده

 نگرش از تفاوتم سیاستی و نگاه نیازمند امر اين كه دهد می نشان تاريخی تجربه اجتماعی، مشاركت تقويت و سازی زمینه برای كالن

 از آنها نجات ان،روستايی سازی توانمند جهت در واقعی مشاركت الگوی داشتن نظر در با كه سیاستی. است گذشته دولتها سیاست و

 .باشد شده تدوين مشاركتی مختلف راههای و سطوح در آنها دادن مشاركت و دولت به وابستگی

 ونيمد را خود تیموفق عمدتاا اند، بوده موفق مردم مشاركت نیتأم نهیزم در كه يیكشورها دهد یم نشان مختلف یكشورها اتیتجرب

 تا راتبم سلسله و یسازمانده نظر از ،یمحل یها ارگان نيا. دانند یم اديز بالنسبه اقتدار با(  یمحل دولت)  یمحل ارگان ینوع جاديا

 عبارت به.  است هشد نییتع دقت به سطوح از كي هر فیتكال و فيوظا و داشته ادامه وستهیپ یا رهیزنج شكل به و سطوح نيباالتر

 و نیتأم جهت در ینطقم نيتدو. باشند یم برخوردار مرتبط یساخت از و داشته گريكدي با كیارگان یارتباط نيیپا باالتا از كل گريد

 ششكو در را آنان امكان حد تا كه ینحو به است كشور كي مردم در تحرک جاديا راه كي اساساا كار نيدرا مردم مشاركت جلب

 ساختن میسه.  تاس ها سازمان با مردم شتریب قیتطب و دادن وفق جهت در منافع در افراد دادن مشاركت. نمود میسه شرفتیپ یراستا در

 كشور و نظام هب یدلبستگ و مردم قیتطب و یاجتماع وفاق به كمك واقع در...  و یاسیس ،یفرهنگ ،یاقتصاد ، یاجتماع امور در مردم

 .  است

 فراهموفق م يیروستا داريدر توسعه پا انيیروستا یاجتماع یكشور بتوانند در جلب مشاركت ها یاجرا یدستگاه ها نكهيا یبرا

 :دهند قرار خود توجه مورد را ريز شرط چهار نيا ديبا سازند،
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  01/  روستایی پایدار توسعه های برنامه در روستائیان اجتماعی  مشارکت رویکرد بر تحلیلی

 
 

مشاركت مردم در اداره محلی خود با داشتن اختیار تصمیم گیری حاصل می گردد و اختیار الف( مشارکت در تصمیم گیری : 

ست ای اتخاذ شده در محل اتصمیم گیری مستلزم فراهم اوردن امكانات گوناگون برای اجرای تصمیمات و سیاستها و خط مشی ه

به بیانی ديگر ، اختیار تصمیم گیری در امور محلی نمی تواند مجزا از اختیارات مالی برای فراهم اوردن امكان اجرايی سیاست ها و 

 و محلی و ردخ سطح در همكاری افزايش گرايی تمركز كاهش ، گیری تصمیم در عام مشاركت نتیجه كلی بطور تصمیمات باشد.

ولويت بندی در . زيرا ا است تر گرايانه واقع ، گیری تصمیم در مشاركتی چنین است ملی سطح در ريزی برنامه مكانیسهای پايی بر

 .ايد نمی بوجود  تعیین موضوعات توسعه ، با خود روستايیان است و از خود بیگانگی نسبت به امور توسعه

نیز كمك بگیرند . اگر  هادر اجرای طرحها برنامه ريزان می توانند از مشاركت مردم جهت اجرای طرح ب( مشارکت در اجرا: 

مردم بدانند طرحی توسعه با نظر خودشان و برای بهتر كردن زندگی خودشان به اجرا در می آيد ، در طرح توسعه شركت می كنند . 

 برخی ری،فك صورت به برخی ، يدی صورت  رت مالی ، برخی بهمشاركت ممكن است به اشكال گوناگون باشد . برخی به صو

 ه شركت می كنند.پروژ نگهداری  در هم ديگری عده و مديريت و طراحی بصورت

زمانی كه پروژه های توسعه روستايی عمدتا توسط افراد خاصی از روستا با همكاری دولت  ج( مشارکت در بهره برداری از منافع:

شوند. منافع پروژه بطور نامتناسب به همان افراد خاص تعلق می گیرد . لذا توسعه عادالنه منافع ، مستلزم مشاركت برنامه ريزی و اجرا 

همه جانبه روستايیان در برنامه ريزی و اجرا است . در اين رابطه ، كنش متقابلی بین توزيع منفعت و انگیزه مشاركت بیشتر وجود دارد. 

ان بدانند كه سهم بیشتری از منافع ناشی از توسعه دارند ، بطور موثرتری در تصمیم گیری و اجرا به عبارت ديگر ، اگر روستايی

مشاركت می كنند. در مشاركت همه جانبه تاكید بر اين است كه تا حد امكان منافع ناشی از پروژه عمرانی برای عموم روستا باشد 

 مگر اين كه گروه خاصی با پروژه خاصی مطرح باشند.

منظور از مشاركت در ارزيابی، رساندن اطالعات توسط افراد سطوح پايین به مدير پروژه است تا نقص شارکت در ارزیابی : د( م

پروژه ها برطرف گردد. اين مرحله شامل باز نگری ، جمع آوری و پیگیری اطالعات مربوط به پروژه ها و هدف ها و شرايط و فعالیت 

ا می شود.خود اتكايی روستايی افزايش يافته و روستايی احساس می كند كه نیاز به موسسات های تكمیلی برای موفقیت پروژه ه

 بیرونی برای توسعه ندارد از سوی ديگر مشاركت موثر همیشه میزان اعتماد به نفس را افزايش می دهد.

   

 منابع

 

 علمی امهفصلن روستايیان، يافته سازمان اجتماعی مشاركت و اجتماعی انسجام بین رابطه بررسی ،(6190) غالمرضا غفاری، و مصطفی ازكیا، .6

 تهران ،11 شماره كشاورزی، وزارت كشاورزی اقتصاد و ريزی برنامه پژوهشهای موسسه انتشارات توسعه، و كشاورزی و اقتصاد پژوهشی، و

 سازندگی جهاد انتشارات نژاد، محمود منصور ترجمه روستايی، توسعه در مشاركت های رهیافت(6190) ديويد مادسون، و پیستر اوكلی، .2

 تهران

 تهران 221 ،222 های شماره نوزدهم، سال جهاد ماهنامه روستايی صنايع ملی همايش نخستین گزارش ،(6199) حمید ، بحرينیان .1

 تهران اول چاپ سمت، انتشارات ، روستايی توسعه های نظريه ،(6190) امیر محمد ابراهیمی، و حسینی محمد يزدی، پاپلی .9

 سمت انتشارات تهران ها، روش و ها ديدگاه روستايی توسعه ريزی برنامه بر ای مقدمه ،(6199) محمود پور، جمعه .9

 ،2 شماره راهبردی مطالعات فصلنامه ايران، اسالمی جمهوری در مدنی جامعه يا دولت نسبی استقال ،(6199) احمد امیر يوسفی، حاجی .1

  پژوهشكده

 شرستان نمونه، راجرز، دهقانی فرهنگ خرده ی بوته در روستايی شوراهای ،(6191) مجید دكتر ياسوری، و جعفر جوان، و علیرضا حمیديان، .9

 4 پیاپی شماره پنجم، سال بلوچستان، و سیستان دانشگاه انتشارات توسعه، و جغرافیا پژوهشی، و علمی مجله ، سبزدار

 ، ايران اجتماعی توسعه مطالعات پژوهشی علمی، مجله اجتماعی، مشاركت مطالعات تحلیل فرا ،(6140) رقیه تمیزی، و خديجه سفیری، .9

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 9314 تابستانوم/ س/شماره هفتممطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال  مجله/77

  تهران تحقیقات علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه انتشارات

 و ادیاقتص مدارک مركز ناشر و مترجم اجتماعی، و اقتصادی مسائل از ای گزيده توسعه، مسائل از نو برداشتی ،(6119) اف ای، شوماخر، .4

   تهران سوم، چاپ بودجه، و برنامه وزارت اجتماعی

 تهران اول چاپ شناسی، گیتا انتشارات جغرافیا، فلسفه در نو های انديشه ،(6199) حسین شكويی، .60

 تهران تهران، دانشگاه ايران، در روستايی مديريت ،(6191) مهدی طالب، .66

 مارهش راهبردی، مطالعات فصلنامه تعاون، بخش توسعه طريق از مدنی جامعه تحقق و مردم اقتصادی مشاركت ،(6199) جغفر خانی، عسگر .62

 تهران راهبردی، مطالعات پژوهشكده ،2

 دانش جايگاه و نقش بر تاكید با ايران در روستايی توسعه های برنامه رويكرد بررسی ،(6140... )ا حبیب كريمیان، و صادق محمد علیائی، .61

 تهران تحقیقات علوم واحد می،الاس آزاد دانشگاه انشتارات ،مجله مطالعات توسعه اجتماعی ايران بومی،

  تهران آرنا، انتشارات آن، فراروی های چالش و روستايی توسعه ،(6149) صادق محمد علیائی، .69

 شاورزیك اقتصاد پژوهشی و علمی فصلنامه توسعه، حال در كشورهای در روستايیان اجتماعی مشاركت و دولت ،(6190) غالمرضا غفاری، .69

 تهران ،19 شماره كشاورزی، وزارت كشاورزی اقتصاد و ريزی برنامه پژوهشهای موسسه انتشارات توسعه، و

 تهران كبیر، امیر نتشارات ا موسسه امیری، منوچهر ترجمه آسیايی، درام ،(6111) گونار میردال، .61

 اركتمش و ترويج معاونت كشاورزی، ترويج با آن ارتباط و روستايیان مشاركتی های زمینه بررسی ،(6114) علیرضا، تبريزی، محسنی .69

 تهران سازندگی، جهاد وزارت مردمی

 و دیاقتصا مدارک مركز ناشر، و مترجم اجتماعی، و اقتصادی مسايل از ای گزيده توسعه، مسايل از نو برداشتی ،(6111) پی. آر میسرا، .69

 ،تهران سوم چاپ بودجه، و برنامه وزارت اجتماعی
19. Burkey,stan.(1996,People First a guide to self –reliant rural development, Zed books,London 
20. Hughes, Atnold (1998),Alternative Forms and Level Of Participation .A general in: Popular 

Participation in planning for basic needs Edited by Frankly. Lisk Areburly ,cambbridge 

21. Goodel, Gtacee (1986), the Elemen aty str , Uctures Of Political Life Rural dev Lopment in Pahlavi 

Iran oxford , New york 

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

