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 )ده خلیفه:مطالعه موردي(عوامل اقتصادي مؤثر بر مدیریت مشارکتی
 بهروز محمدي یگانه، فرزانه فریحی

 Behrozyeganeh@yahoo.comمحمدي یگانه بهروز،استادیار،دانشگاه زنجان،1
 jan_afruz@yahoo.com فریحی،فرزانه،دانشجوي کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزي روستایی،دانشگاه زنجان،2

  
  
  

  چکیده
ه به ویژه توسعه صاحب نظران توسعامروزه بیشتر.نقش مدیریت الزامی استسعه روستایی پرداختن به جایگاه وتودرفرآیند

پایدار بدون مشارکت آحاد مردم درفرآیند مدیریت ممکن نیست وبدون تردیدبا که دستیابی به توسعه روستایی معتقدند
ت برنامه موفقی چراکه مشارکتهاي مردمی شرط اصلی در شود،ه گذارتوسعه تسهیل،تسریع وکم هزینه تر میمشارکت مردم دور

و یادگیري نفی سلطه گري،مهارت آموزي تواند به زمینه اي براي توجه به اینکه مدیریت مشارکتی میبا .باشدها می
حترام به توانایی نهایت،به زمینه اي براي او درافراد،به نفس گروهی،انعطاف پذیري درتصمیم گیري،مشورت وباالبردن اعتماد

عوامل اقتصادي موثربر مدیریت  توسعه بیانجامد،هدف مقاله حاضربررسی وشناختهاي فردي افرادگروه به عنوان عوامل موثر در
اتوجه به کم ب. خانوارمیباشد100شدکه شاملمی باخلیفه  شامل خانوارهاي دهجامعه آماري تحقیق حاضر .باشدمشارکتی می

ه از روش معیاري استفاده شده است وازنوع این مقالدر .آماري، تمام شماري صورت گرفته استحجم بودن تعدادجامعه 
پرسشنامه (ترکیبی،روش گردآوري اطالعات اسنادي ومیدانی –یتحلیل–روش تحقیق حاضر،توصیفی.ربردي میباشدکامطالعات 

وآمار )میانگین وانحراف معیار(با استفاده ازآمارتوصیفی و روش تجزیه تحلیل اطالعات هم)و مصاحبه
د فراینبابهترشدن وضعیت اقتصادي میزان مشارکت روستائیان دردهدنتایج حاصل از تحقیق نشان می.است)Tآماره(استنباطی

آموزش رتقا آموزش،تمرکزبر ایی چون باالبردن سطح آگاهی مردم،پایان راهکارهادر.مدیریت روستایی افزایش می یابد
جهت مشارکت ... تشکیل جلسات هماهنگی اجراي طرحهادر روستاوو بت به همکدیگرافراد نسگروهی،باالبردن اعتماد

 .روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی پیشنهاد شده است
مدیریت مشارکتی،مدیریت روستایی،توسعه روستایی، مشارکت:کلید واژه ها

  مقدمه
مدیریت فرآیندي است که بوسیله آن کوشش هاي فردي و  

گروهی به منظور نیل به هدف مشترك هماهنگ می 
مدیریت توسعه روستایی فرایند  )3،1387آسایش و قنبري؛.(شود

هاي  اي است که شامل سه رکن مردم، دولت و نهاد چندجانبه
در این فرایند با مشارکت مردم و از طرق . عمومی هستند

هاي توسعه  ها و طرح هاي روستایی برنامه تشکیالت و سازمان

روستایی تدوین و اجرا گردیده و تحت نظارت و ارزشیابی قرار 
  ).211: 1383نی،رضوا(می گیرد

امروزه توسعه به عنوان یک فرآیند، مهمترین بحث برنامه      
تحقق پیشرفت و .ریزان،بویژه در کشورهاي در حال توسعه است

توسعه کشورها نیز مستلزم بهره گیري از استعداد،توان و حضور 
فعاالنه مردم و مشارکت آنها درمراحل مختلف توسعه 

به بعد،رویکرد هاي 1970 از دهه).39،1387ازکیا،.(است
مشارکتی در ادبیات توسعه،به طور جدي مورد توجه و بحث 
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صاحب نظران علوم اجتماعی و توسعه قرار گرفته و بسط این 
مفهوم در دوران جدید و بویژه ارتباط آن با توسعه،ابعادي نو و 

تا جایی که ).180،1385عنبري،(گسترده به آن بخشیده است
ا مترادف مشارکت می برخی محققان توسعه ر

با توجه به اینکه بخش اعظمی از ).118،1376طالب(دانند
جمعیت کشورها در روستاها زندگی میکنند،اهمیت توسعه 
روستایی و نقش حیاتی ان در توسعه و پیشبرد این کشورها بر 

کارشناسان و دست اندر کاران امر، تحقق .کسی پوشیده نیست
و توسعه منابع انسانی می این مهم را پیش از هر چیز در گر

روستاییان زمانی کاري را از آن خود می دانند و در انجام .دانند
آن مسئولیت وتعهد می پذیرندکه در طرح ان مورد مشورت قرار 
گرفته و یا در جریان برنامه ریزي و مراحل ان فعاالنه شرکت 

تجارب کاري متعدد با روستاییان نیز ،مبین اهمیت .کرده باشند
موضوع است که توفیق در انجام کاري بدون مشارکت و این 

لحاظ کردن نظرات آنان،هرگز به طور نهایی و کامل تحقق نیافته 
اگر چه توجه با مشارکت به لحاظ نظري و انتزاعی بسیار .است

مهم است ولی به اجرا درآوردن آن به سادگی میسر نیست چرا 
شرایط سیاسی  که عواملی همانند شرایط اجتماعی و اقتصادي و

حاکم بر جامعه،خلقیات و روحیات جامعه هدف،تجربیات و 
در پذیرش یا عدم پذیرش مشارکت ... واقعیات گذشته و 

تجربه کلی بر این مبناست که مشارکت مردم ،در هر .مؤثرند
مرحله اي از توسعه ،عامل کلیدي براي موفقیت در اجراي پروژه 

افتد که مشارکت مردم هاست،در مقابل شکست زمانی اتفاق می 
 Ahmad(در مراحل مختلف نادیده گرفته می شود

,1996:1−5.(  
،اگر چه سالهاست که در مسیر  در حال توسعهکشورهاي     

ولی هنوزبه توسعه دست پیدا نکرده توسعه حرکت می کنند ، 
این مساله ناشی از سیستمهاي برنامه ریزي و نوع نگاه این  .اند

کشورها به این برنامه هاست،یعنی تصمیم گیري براي برنامه ها ، 
حتی در برخورد . اجراو غیره بدون حضور و مشارکت مردم است

با ساده ترین مسایل عامل مشارکت مردم به عنوان راه حل 
مام جوامع حتی جهان در حالیکه در ت. اساسی مورد توجه نیست

سوم ، عوامل بالقوه مشارکت مردمی وجود دارد که با شناخت 
و بصورت فعال در  صحیح می توان آنها را سازمان داد

اکنون جامعه ایران به عنوان جامعه اي در حال گذار بیش از .دآور
پیش به تحقق عملیاتی مفهوم مشارکت به عنوان پیش نیاز 

در مدیریت رایج جامعه روستایی . ردتوسعه و دموکراسی نیاز دا
،ساختار فرهنگی روستا،دانش بومی جامعه و مدیریت مشارکتی 

بطور کلی محدودیت ها و )139،1388افراخته؛.(جایگاهی ندارد

موانع و مشکالتی بر سر راه مشارکت روستاییان در برنامه هاي 
محدودیت منابع  :از جملهوجود دارد ) پایدار(   توسعه روستایی

د نظام تصمیم ونب ،وابستگی به قدرت محلی و دولتی،  الیم
عدم مطابقت برنامه ها با اعتقادات رسوم ،  گیري دمکراتیک

ورود فناوري و تحوالت اقتصادي و  ، محلی و تجارب روستاییان
نداشتن سواد و ،  اجتماعی در مناطق روستایی طی قرن اخیر 

براي  عدم وجود تشکیالت مناسبصی ، ومهارتهاي تخص
  .مشارکت روستاییان

با توجه به اینکه نظام برنامه ریزي و مدیریت کشور به گونه اي    
طراحی شده است که حجم مشارکت مردم در کلیه سطوح پائین 
بوده است، در روستاي ده خلیفه نیز با توجه وضعیت گفته شده، 
مشارکت مردم در مدیریت روستایی در سطح پائینی قرار دارد و 

ضعیت مشکالت زیادي در جامعه روستایی ایجاد کرده این و
این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سوال است که عوامل .است

اقتصادي مؤثر بر مدیریت مشارکتی در روستاي ده خلیفه 
  کدامند؟ 

روستا به منزله ي مکان هاي خاص با شیوه زندگی و فعالیت       
الگوي مدیریتی مجزا و  نیازمند هاي متفاوت  نسبت به شهرها ،

منطبق با شرایط اقتصادي ،اجتماعی و بوم شناسی حاکم بر 
نگاهی به سیر تاریخی مدیریت این نکته را آشکار .روستا هستند 

می سازد که شکست دولت و بازاردر عرصه ي مدیریت در دو 
قرن اخیر ،به علت ناکارآمدي دولت و بازار بوده است اما در دهه 

ک سو مدیران و برنامه ریزان روستایی به این هاي اخیر از ی
نتیجه رسیده اند که بدون مشارکت مردم محلی در کنار دولت و 
بازار دستیابی به توسعه ي پایدار غیر ممکن است و از سوي دیگر 
، تغییر شیوه ي مدیریتی ، مستلزم نگاهی نو به نقش نهادهاي 

روستایی ،  جامعه در نتیجه به دلیل پویایی. موثر در روستا است 
هیچ برنامه اي بدون مشارکت مستقیم مردم ، دولت و بازار در 
فرایند سیاست گذاري ، برنامه ریزي و مدیریت پاسخگوي کاستی 
ها نیست ، فرایند مدیریت و برنامه ریزي روستایی نیازمند 
دستیابی به یک نقطه ي تعادل میان قدرت هاي موثر در آن 

مدیریت مشارکتی یاد می شود که از  است که از آن به عنوان
 . عوامل موثر در توسعه ي روستایی است

شکل جدید مدیریت روستایی مدیریت مشارکتی روستایی      
در این شیوه مدیریتی،عناصر بیرونی تعیین کننده .نام دارد

سرنوشت مردم در روستا نیستند،بلکه مردم در تعامل با دولت و 
مشارکت دادن مردم . را رقم می زنند بازار سرنوشت و آینده خود

روستایی که خود ذي نفع و گروه هدف برنامه هاي توسعه اند،با 
شکل گیري سازمان هاي مردمی محلی در جامعه امکان پذیر 
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است که بدین ترتیب،زمینه اي فراهم می شود تا نهادهاي 
مشارکت کننده و همکاران طرح ها به طور بالقوه کار تسهیلگري 

  .ام دهندرا انج
در برنامه هاي توسعه روستایی موفق،عوامل بیرونی اغلب به    

تسهیلگر برنامه ها به کار گرفته می /صورت تسریع کننده
شوند،زیرا از این عوامل می توان در همۀ جنبه هاي فعالیت 
برنامه ها به ویژه رشد آگاهی ها،تامین منابع مالی،ضمانت اجرایی 

مدیریت .) ESCAP,1996:19-26(استفاده کرد...و 
مشارکتی با این اوصاف می تواند به زمینه اي براي نفی سلطه 
گري،مهارت آموزي و یادگیري گروهی،انعطاف پذیري در تصمیم 
گیري،مشورت و اطالع رسانی متقابل،باال بردن اعتماد به نفس 
افراد،تربیت نیروي انسانی فعال و آگاه براي اطالع رسانی و دانش 

 بردن اطالعات و آگاهی هاي افراد جامعه و در افزایی،باال
نهایت،به زمینه اي براي احترام به توانایی هاي فردي افراد گروه 

  ).120،1380ملک لگان،(به عنوان عوامل موثر در توسعه بیانجامد
در این شیوه از مدیریت،حقوق،اعتبار و حرمت همۀ افراد      

هاي گوناگون درباره  محترم شمرده می شود و روستاییان با نقش
موضوعات و مسائل جامعه خود از زوایاي گوناگون اظهار نظر می 
کنند و به دلیل ماهیت مشارکتی آن می توانند از هم فکري 
دیگران در رویارویی با مشکالت و مسائل بهره مند 

دولت و (بنابراین،بر خالف مدیریت سنتی،نیروهاي بیرونی.شوند
الیزور را در جامعه روستایی ایفا می نقش تسهیلگر یا کات)بازار

کنند و برنامه هاي توسعه به طور مستقیم با همکاري مردم 
محلی به اجرا در می آیند و به همین دلیل،شانس بیشتري براي 

بنابراین، پیش شرط هاي الزم براي .نیل به موفقیت دارند
درگیر کردن :موفقیت این شیوه مدیریتی در روستاها عبارتند از

م محلی با تاکید بر گروه هاي حاشیه اي،تاکید بر پیشینه مرد
،آزادي روستاییان )دانش بومی(فرهنگ،آداب و رسوم روستاییان 

در انتخاب،تقویت روحیه مشارکت،هم فکري و تعاون،توسعه 
نهادهاي مرتبط به ویژه توسعه سازمان هاي محلی ،ایجاد زمینه 

و اولویت هاي مردم  همکاري دولت،مردم و بازار،توجه به نیازها
  ...مطابق با استعداد مکان هاو 

1.  

  روش تحقیق
علت استفاده ..نوع تحقیق کاربردي و روش تحقیق معیاري است   

از روش معیاري این است که عنصر اصلی مدیریت انسان است و 
از آنجا که کنترل متغیرهاي مستقلی که بر رفتار انسان تأثیر می 

ن است از این روش استفاده شده گذارد مشکل و اغلب غیر ممک

در بهره برداري از مکاتب،نظریه ها و دیدگاههاي تحقیق .است
روش کار قیاسی است ولی تبیین نتایج به صورت استقرایی انجام 

از نظر درجه نظارت و کنترل میدانی و از نظر  .گرفته است
روش . تحلیلی می باشد - ماهیت و روش به صورت توصیفی

ت به صورت کتابخانه اي و میدانی  صورت گرفته گردآوري اطالعا
در روش کتابخانه اي با استفاده از فیش برداري از .است

اطالعات جمع آوري شده ...کتابها،مقاالت،جستجو در اینترنت و
سؤاالت (و در روش میدانی با استفاده از پرسش نامه.است

و )تعاقبی،ترتیبی،وزنی و درجه بندي شده با یک سؤال باز
روش .اطالعات جمع آوري شده اند)حضوري و نامنظم(حبهمصا

میانگین، ( تجزیه و تحلیل اطالعات به صورت آمار توصیفی 
. صورت گرفته است) ،tآزمون (و استنباطی ) انحراف معیار

جامعه آماري تحقیق، روستاي ده خلیفه،دهستان 
 1385این روستا در سال . لیشتر،شهرستان گچساران می باشد

جمعیت این روستا برابر با . خانوارروستا بوده است 100داراي 
با توجه به کوچک بودن جامعه آماري تمام .نفر بوده است473

  .شماري صورت گرفته است
  نتایج  

در تحقیق حاضر، ابتدا به بررسی و تجزیه و تحلیل رابطه میان  
ویژگی هاي فردي پاسخ دهندگان و سطح مشارکت آنها پرداخته، 

اقتصادي موثر بر مدیریت مشارکتی در روستاي سپس موانع 
 1جدول شماره . ( مورد نظر مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد

.(  
  اقتصادي موثر بر مدیریت مشارکتی در روستاي مورد مطالعه موانع :  1جدول شماره 

  اقتصادي  ردیف
  کمبود درآمد روستاییان  1

  نبود رضایت از موقعیت شغلی و اجتماعی  2
  عدم دسترسی به منابع مالی  3
  بیکاري روستاییان  4

  نبود پرژه هاي اقتصادي در سطح روستا  5
  عدم بهبود وضعیت اقتصادي مردم در صورت مشارکت  6

  عدم وجود منافع مشترك اقتصادي میان مردم روستا  7

  باال بودن هزینه هاي زندگی در روستا  8

  روستاهاعدم برنامه ریزي جهت توسعه اقتصادي    9

  
بررسی ویژگی هاي فردي پاسخ دهندگان نشان می دهد، 

درصد پاسخ  87.9سال،  42.4میانگین سنی این افراد برابر با 
 4.7درصد زن، متوسط بعد خانوار برابر با  12.1دهندگان مرد و 
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 21.2درصد افراد بی سواد،  24.2نفر، از نظر سطح تحصیالت 
 21.2سواد دوره راهنمایی، درصد  3درصد سواد دوره ابتدایی، 

درصد افراد  10.3درصد دیپلم و  20درصد سواد دوره دبیرستان، 
از نظر وضعیت فعالیت . هم باالتر از دیپلم تحصیالت داشته اند

درصد شاغل در  39.4درصد افراد شاغل در بخش دولتی،  18.2
 21.2درصد بیکار و  12.1درصد بازنشسته،  9.1بخش کشاورزي، 

بررسی هاي مربوط به آگاهی . شغل آزاد داشته انددرصد هم 
درصد  72.7پاسخ دهندگان از حقوق شهروندي  نشان می دهد، 

روستائیان کمتر از حد متوسط از حقوق شهروندي حود آگاه بوده 
درصد افراد از مزایاي مشارکت آگاهی  30.3اند، همچنین تنها 

  .داشته اند
سطح مشارکت تحلیل  از حاصل عددي میانگین تحلیل

 بودن پایین مبین نیز روستائیان در فرایند مدیریت روستایی
 تک t آزمون  اساسبر  .است سطح مشارکت روستائیان

 تا 1 بین که موجود طیفی دامنه احتساب با اي نمونه
 میزان این است، نوسان در لیکرت طیف براساسو   5

 ارزیابی ) 3( متوسط شرایط از کمتر ابعاد تمامی براي
 معنادار است و 01/0این تفاوت در سطح آلفا  .است شده
 منفی شکل به نیز عددي مطلوبیت از آنها تفاوت
  )2جدول شماره. ( است شده برآورد و ارزیابی

  
  

  معناداري  آماره آزمون  میانگین  مؤلفه ها
میزان مشارکت در 
  اداره امور روستا

2.27  -8.618  000/0  

ارزیابی و بررسی 
میزان خدمات 

  رسانی مدیران

2.30  -7.182  000/0  

ارائه پیشنهاد به 
  مدیران

2.76  2.687-  008/0  

مشارکت در 
تصمیم گیري 

  محلی

2.88  1.419-  158/0  

مشارکت در حل 
  مشکالت

2.94  631/0 -  529/0  

مشارکت در 
مراسم عروسی و 

  عزاداري

3.97  12.424  000/0  

توجه به قوانین در 
  ساخت و سازها

2.85  1.676-  096/0  

اطالع رسانی 
  مشکالت به شورا

2.82  2.042-  043/0  

مشارکت در اجاي 
  طرحها

2.48  5.831-  000/0  

مشارکت در حفظ 
و سالم سازس 

  روستا

2.79  2.366-  019/0  

  
  

  2ادامه جدول شماره
  درصد95فاصله اطمینان   تفاوت میانگین  مؤلفه ها

  
  حدباال  حدپایین

میزان مشارکت در اداره 
  روستاامور 

727/0-  89/0-  56/0-  

ارزیابی و بررسی میزان 
  خدمات رسانی مدیران

697/0 -  89/0-  51/0-  

  -06/0  -42/0  -242/0  ارائه پیشنهاد به مدیران
مشارکت در تصمیم گیري 
  محلی

121/0-  29/0-  05/0  

  13/0  -25/0  - 061/0  مشارکت در حل مشکالت
مشارکت در مراسم 
  عروسی و عزاداري

970/0  82/0-  1.12  

توجه به قوانین در ساخت 
  و سازها

152/0-  33/0-  03/0  

اطالع رسانی مشکالت به 
  شورا

182/0-  36/0-  01/0-  

  -34/0  -69/0  -505/0  مشارکت در اجاي طرحها
مشارکت در حفظ و سالم 
  سازس روستا

212/0-  39/0-  04/0-  

  
جهت بررسی موانع اقتصادي  مشارکت روستائیان در فرایند 

بر این . شاخص استفاده شده است 19مدیریت روستایی از 
 9اساس، در بین موانع اقتصادي طبق نتایج بدست آمده از میان 

شاخص مورد بررسی، پائین بودن سطح درآمد روستائیان با 
می روستا با و کافی نبودن منابع مالی شوراي اسال 4.21میانگین 

به عنوان مهمترین موانع اقتصادي مشارکت  4.15میانگین 
  ) 3جدول شماره . ( روستائیان شناخته شدند

  
موانع اقتصادي مشارکت روستائیان در فرایند :  3جدول شماره 

  مدیریت روستایی
انحراف   میانگین  مولفه

  معیار
  واریانس

  595/0  771/0  4.21  کمبود درآمد روستائیان
رضایت از موقعیت  نبود

  شغلی و اجتماعی
3.79  1.069  1.144  

عدم دسترسی به منابع 
  مالی 

4.15  894/0  800/0  

  854/0  924/0  4  بیکاري روستائیان

نبود پروژه هاي اقتصادي 
  در سطح روستاها

4.06  954/0  911/0  
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عدم بهبود وضعیت 
اقتصادي مردم در صورت 

  مشارکت

3.70  1.145  1.310  

منافع مشترك عدم وجود 
  اقتصادي میان مردم روستا

3.70  940/0  883/0  

باال بودن هزینه هاي 
  زندگی در روستا

2.85  1.108  1.227  

عدم برنامه ریزي  جهت 
  توسعه اقتصادي روستاها

3.79  980/0  961/0  

  یافته هاي تحقیق:منبع
 و ارائه پیشنهادات جمع بندي

روستائیان غیر ممکن دستیابی به توسعه روستایی بدون مشارکت 
بنابراین شناخت موانع مشارکت . و یا شاید دشوار می باشد

روستائیان و همچنین برنامه ریزي جهت رفع این موانع روند 
در تحقیق حاضر به بررسی . توسعه روستایی را تسهیل بخشد

عوامل اقتصادي مؤثر در مدیریت مشارکتی در روستاي ده خلیفه  
یق نشان می دهد که سطح مشارکت نتایج تحق. پرداخته شد

نتایج بدست آمده از . روستائیان در سطح بسیار پائینی قرار دارد
درصد پاسخ  45.5تحقیق نشان می دهد، از نظر سطح سواد 

گویان داراي سواد کمتر از دوره ابتدایی بوده اند و از نظر 
هزار تومان  400درصد پاسخ گویان کمتر از  43.5درآمدي 

نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش میزان . ه انددرآمد داشت
درآمد، سطح سواد و سن روستائیان، سطح مشارکت روستائیان 
افزایش پیدا کرده و روستائیانی که به مطالعه کتاب پرداخته و از 
حقوق شهروندي و مزایاي مشارکت مطلع بوده اند، سطح 

تحلیل . دمشارکت باالیی در فرایند مدیریت روستایی داشته ان
موانع اقتصادي مشارکت روستائیان نشان می دهد، در میان موانع 
اقتصادي پائین بودن سطح درآمد روستائیان به عنوان مهمترین 
عامل  شناخته شده با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادات زیر 

  ارائه می شود؛
توجه به آداب و رسوم و فرهنگ مردم روستا در فرایند مدیریت -

  روستایی
باال بردن سطح آگاهی مردم  از طریق برگزاري کالسهاي -

  آموزشی و تمرکز بر آموزش گروهی
  تشویق فعالیت هاي جمعی و گروهی-
  باال بردن اعتماد افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به دولت-
جلب نظرات مردمی در اجراي کلیه ي طرحهاي روستایی و -

  هاي هادي و ساماندهیطرحهاي مرتبط با روستا همانند طرح
مشارکت (تشکیل جلسات هماهنگی اجراي طرحها در روستا-

  .دادن واقعی روستاییان
  :منابع 

توسعه پایدار ") 1387(ازکیا،مصطفی
  .انتشارات اطالعات،چاپ اول:تهران."روستایی

مدیریت روستایی در "،)1387(آسایش،حسین؛ قنبري،نوذر،-
انتشارات دانشگاه ،")اصول،مبانی و مفاهیم کاربردي(ایران

  .آزاداسالمی واحد کرمانشاه
مدیریت روستایی با تأکید بر "، )1388(افراخته، حسن، -

  .، انتشارات گنج هنر، تهران"ایران
مقدمه اي بر برنامه ریزي "، ) 1383(رضوانی، محمد رضا-

  .، چاپ اول ، تهران ، نشر قومس "توسعه روستایی در ایران
مدیریت روستایی در ").1376(طالب،مهدي-

  .انتشارات دانشگاه تهران:،تهران"ایران
بررسی جایگاه و کارکرد هاي بخش سوم در توسعه نامه ")1385(عنبري،موسوي -

  .30ه،شمار"صادق
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