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  بررسی نقش مدیریت روستایی در ارتقاء فرایند مشارکت
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، دولت، را به یک اقدام هماهنگ نیاز دارد، از آنجا که کلیه بازیگران اصلی مناطق روستایی و حل مشکالت آنها روستایی نقاطمدیریت  - چکیده
دیریت روستایی مشارکت مردم را می دهند، در فرایند مهاي دولتی و غیر دولتی، شوراها، مردم و جوامع روستایی تشکیل میها و ارگانسازمان

هاي مردمی در توسعه کشور امروزه اهمیت جلب  مشارکت. هاي توسعه روستا در نظر گرفتتوان به عنوان یک امر ضروري براي دستیابی به هدف
از آنجا که مشارکت یک . اندعصر مشارکت نامیدهبر کسی پوشیده نیست و اهمیت آن به حدي افزایش یافته که برخی صاحبنظران، عصر حاضر را 

ت نیاز سرشتی انسان است و انسان بر پایه آفرینش خویش نیاز به تعلق و پیوند با دیگران دارد، زیرا که خوي اجتماعی بودن در وي نهفته اس
ق آن در عمل نیازمند توافق عمومی در تصمیم هاي روستایی شناخته شده و تحقبنابراین مشارکت به عنوان کلید اصلی توسعه و مدیریت برنامه

اند که مشارکت مردمی، به پیشبرد سریع، کارایی بیشتر و صرف هزینه کمتر جهت انجام تحقیقات ثابت کرده. ها و اقدامات اجرایی استگیري
اي فرایند مشارکت در جامعه روستایی تواند در ارتقهدف از انجام این مقاله بررسی نقشی است که مدیریت روستایی می. شودامور منجر می

  .  باشدداشته باشد و همچنین ارائه پیشنهادهایی براي دستیابی به این هدف می
  مدیریت روستا، فرایند مشارکت، روستا - ها کلید واژه

 

 مقدمه .1
 و اعـم،  طور به روستایی توسعۀ اخیر، دهۀ چند طی ایران در
طراحـی شـده    و جممنسـ  روند از طور اخص، به روستایی مدیریت

 اقـدامات  معنـاي نفـی   بـه  نکته این ذکر. است نبوده برخوردار اي

 نیست؛ پذیرفته، صورت روستایی جوامع از برخی در که سازنده اي

 راهبردهـاي  فقدان و ها برنامه و اهداف گسیختگی مفهوم بلکه به

علی رغـم  ).  1370 سعیدي،( است توسعۀ روستایی براي مشخص
کـه از سـوي دولـت و نهادهـاي انقالبـی در      اي خدمات گسـترده 

هـاي موجـود و   روستاها صورت گرفته، هنوز فاصله بـین واقعیـت  
اهداف توسعه بسیار زیاد اسـت و مسـائل و مشـکالت فراوانـی در     
جامعه روستایی وجود دارد که از سـر راه برداشـتن آن مسـائل و    

 ها در جوامـع روسـتایی  مشکالت معادل با از بین بردن محرومیت
است، از این رو ایجاد زمینه توسعه تا حد زیـادي در گـرو تحقـق    

مهـدوي و  (باشـد یافتن مدیریت کارآمد اجرایـی در روسـتاها مـی   
با توجه به اهمیت جامعه روستایی در نظـام   ).1384نجفی کانی، 

دارد هاي انکار ناپذیري ما را وا میتولید کشاورزي کشور، ضرورت
ه مقوله روسـتا و توسـعه روسـتایی    ي ملی بتا در چارچوب توسعه

تر بیندیشیم، چرا که تأمین مواد غذایی و خودکفایی نسبی عمیق
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ایـن  . جز از طریق متحول ساختن روستاهاي کشور میسر نیسـت 
منـدي از  تحول باید افزون بـر افـزایش درآمـد روسـتاییان، بهـره     

. هـا فـراهم آورد  خدمات و شرایط مناسب زندگی را نیـز بـراي آن  
گیـري از  مهم تنها با اعمال مدیریت شایسته و کارآمد و بهـره این 
خباززاده، ماهنامه (هاي مدیریتی مشارکتی امکان پذیر استشیوه

دهیــاران و شــوراهاي اســالمی  ،)پژوهشــی، آموزشــی و ترویجــی
تــوان بــه عنــوان نهادهــاي مشــارکتی در ســطح روسـتایی را مــی 

 ن سوم از جمله ایرانروستاها نام برد، متأسفانه در کشورهاي جها
شـود و بـه علـت تمرکـز     به مدیریت عملی اهمیت کمی داده مـی 

اي و محلـی کمتـر   هاي منطقـه ها در مرکز، مدیریتگیريتصمیم
هر چنـد کـه بعـد از انقـالب اسـالمی      . گیرندمورد توجه قرار می

بیشتر به مناطق محروم و دور افتاده توجه شده است ولی شـدت،  
هـا بـه حـدي زیـاد اسـت کـه نیازمنـد        یـت وسعت و تنوع محروم

مدیریتی بسیار کارآمدتر و آشناتر به مسائل و مشکالت خاص هـر  
هاي محلـی و منطقـه   از عهده مدیریتمنطقه است و این امر تنها 

، دراینجـا مـدیریت روسـتایی    )1385لشـنی پارسـا،   (آیداي برمی
داراي سازوکار و مفهـوم کلـی سـازندگی اسـت مبنـی بـر اینکـه        

بایست با توجه به اران به عنوان مدیران جدید روستا لزوما میدهی
اهتمام دولت و نیز مشارکت و یاري مردم، بتوانند در ایـن مسـیر   

هـا بـه   دهیـاري ). 1384مهدوي و نجفی کانی،(گامی موثر بردارند
هاي عمومی غیر دولتی که اداره امـور محلـی را بـا    عنوان سازمان

رسـانند،  راهاي اسالمی به انجام مینظارت روستاییان از طریق شو
باشند، در عرصه امور عمومی و خدمات عمومی داراي وظایفی می

ها عالوه بر شوراي روستا به عنوان قانون گـذار  با تأسیس دهیاري
هاي عمران روستایی، مدیریت اجرایی امور و تصویب کننده برنامه

اسـالمی   ها گذاشته شـده و شـوراهاي  روستا نیز بر عهده دهیاري
روستا نهادهاي مشـارکتی هسـتندکه در قالـب آن تـالش مـردم      
روستا به منظور بهبـود شـرایط اجتمـاعی، اقتصـادي و فرهنگـی      

همچنین به دلیل فراگیـر  . شودشان منسجم و هماهنگ میجامعه
هـا از سـوي مـردم و    بودن در اغلب روستاهاي کشور و انتخاب آن

اقتصادي، عمرانی، فرهنگی  اقدامات و خدماتشان در ابعاد مختلف
هـاي مردمـی اسـت مرجـع     و اجتماعی که از نقـاط قـوت تشـکل   

تشخیص دهنده نیازهاي ده به شمار رفته و مدیریت تولید فنی و 
، برنامـه  )1382بنـار و عمـادي،   (انـد اقتصادي را بر عهـده گرفتـه  

ها، طرحی است که بـراي کمـک بـه جوامـع روسـتایی و      دهیاري
شود، این برنامه در چهارچوب شرح ی تهیه میهاي روستایفعالیت

گردد و زمینـه سـاز تشـویق روسـتاییان     وظایف دهیاران تهیه می
براي همکاري با دهیاران در جهت عمران و آبادي روسـتا خواهـد   

این برنامه یک فرایند مـنظم اسـت کـه بـه سـاکنان منـاطق       . بود

شناسایی دهد تا از طریق کمک به دهیاران به روستایی امکان می
و حل مشکالت روستایی خود بپردازند و زمینه ساز سـاماندهی و  
عملی نمودن از طریق همیاري مردم روستا شود، بـه طـوري کـه    

هاي مختلف در مناطق روسـتایی را هماهنـگ و   ها و فعالیتگروه
 ینـد  فـرا  واقـع  در روسـتایی  توان گفت مدیریتمی. مرتبط سازد

 شـکل  طریـق  از یـی  روسـتا  حیطم و جامعه ایت هد ي، سازمانده

 وسـایل  نهادهـا  و سـازمانها  ایـن . است ها نهاد و سازمانها به دادن

 فـر  روسـتایی  مدیریت. باشند می وستایی ر جامعه هدفهاي تأمین
 و دولـت  مـردم،  ، رکـن  شـامل سـه   که است ي ا جانبه چند ایند
 طـر  از و مـردم  مشارکت با ایند فر این است، در عمومی ي نهادها

 توسعه ي ها طرح و ها وبرنامه روستایی سازمانهاي شکیالت،ت یق

یـابی  ارزش و نظـارت  تحـت  و گردیـده  اجـرا  و یـن  تـدو  روستایی
امروزه واژه مشارکت در تمامی متون ). 1383رضوانی،(قرارمیگیرد

در واقع مشارکت مردمی وجه اساسـی و در  . شودتوسعه دیده می
ا بـه طـور اعـم و در    عین حال گمشده توسعه پایـدار در روسـتاه  

 پیشـرفت  جدید، عصر در. باشدبخش کشاورزي به طور اخص می
 زندگی هاي عرصه تمامی به را مشارکت مفهوم جوامع، افزون روز

 اسـاس  بـر  بـاز  جامعـه  در مشـارکت  اسـت،  داده بسـط  اجتماعی
ــمیمات ــی، تصـ ــه شخصـ ــه و آگاهانـ ــورت داوطلبانـ ــی صـ  مـ

ــهبای، فراینــد مشــارکت مــی)1369پــوپر،(گیــرد اي ســت بــه گون
خودجوش و دوسویه، جنبه عملی به خود گیرد، چه در غیـر ایـن   
صورت تـوان عظـیم مردمـی در جهـت توسـعه و شـیوه مصـرف،        

هـاي ایجـاد شـده بـال     نگهداري از تأسیسـات و حفاظـت سـرمایه   
 مسأله این  مشارکت، اندیشه وجود رغم علی. استفاده خواهد ماند

 فرهنگـی،  - اجتمـاعی  عوامل. تاس نکرده پیدا ظهور و بروز هنوز
 به آن موانع جمله از کالبدي -فضایی و حقوقی -قانونی مدیریتی،
 برنامـه  ه هاي حوز در اساسی هاي چالش از یکی. روند می شمار

 است مشارکت مقوله روستایی، توسعه و اجتماعی اقتصادي، ریزي

 روبـه  مشارکت بحران با ایران روستایی جامعه که حاضر در زمان .

 کـه  و درحـالی ) 1382ایـران،   روسـتایی  توسـعه  مؤسسه( روست

 از دور امـري  مشارکت شدن نهادینه بدون روستایی توسعه امروزه

 رسد می نظر به این هدف به رسیدن براي شود، می تلقی دسترس

 اعمال در اساسی هاي زمینه یا ها شرط پیش محلی جوامع در که

دن راهکار مشارکت جویی شود، البته پیدا کر فراهم باید مشارکت
در عمل مشکل است و الزمه آن شناخت کم و کیـف مشـارکت و   
عوامل تأثیر گذار بر آن است و یکی از عواملی که بر میـزان و اثـر   

گذارد انسجام اجتماعی اهالی یک بخشی مشارکت مردم تأثیر می
 و تشـکیالتی  واحـد  تـرین  کوچـک  روستاست و از آنجا که روستا

واحـد   این که است بدیهی و د شو می محسوب رانای در اجتماعی
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 و اقتصـادي  اجتمـاعی،  مناسبات وجود لحاظ به)روستا(اجتماعی 
 از تشـکیالت  توانـد نمی مدنی و عرفی قوانین به افراد بودن پایبند

 شـکل  انسـانی  جوامـع  در اصـوالً  باشد و نیاز بی مدیریتی سازمان

 اسـت  جامعه م برآنحاک جتماعی ا نظام از متأثر مدیریتی سازمان

 نقش باشد، فراتر جوامع از اي جامعه زیر جامعه، اگر خصوص به و

 مقطـع  در بـود،  خواهـد  مراتب تأثیرگذارتر به نیز فراتر جوامع آن

 برنامـه  دقیـق  عملکرد ها، سرمایه تمرکز و ارتباطات شدن جهانی

 خودکامگی با مقابله محلی، ونواحی روستایی توسعه براي ها ریزي
 هـاي  بـا اسـتراتژي   بایـد  مـدیریت  مجموعه لذا. است گرائیفرد و

 حسـاب  سیاسـتگذاري  و سازندگی در ابتکار قدرت عمل، کارآمد،

توسعه  درك باید روستایی توسعه جدید مدیریت. باشد همراه شده
 دسـتور  در را مشـارکت  و گرائـی  جمـع  ابتکارهـا،  بـروز  محلـی، 

 زیست و اجتماعی اقتصادي، مشکالت تحلیل به قادر و کارقراردهد

 این با ).1382مطیعی لنگرودي، (باشد روستایی فضاهاي محیطی

 کلـی  مفهـوم  و سـازوکار  یـک   داراي روسـتائی  مـدیریت  وصـف 

 بـا  روستا جدید مدیران عنوان به دهیاران الزاماً که است سازندگی

 قـادر  بایـد  مـردم  خودیـاري  و و مشارکت دولت اهتمام به عنایت

افالطون منشأ مشـارکت   .بردارند مؤثر گامی راستا این در تا باشند
هـاي  هـا و مالکیـت و رسـیدن بـه هـدف     ها را دفع هر نوع تعلـق 
گــران و یــا اي مبتنــی بــر حکومــت اندیشــهمشــترك در جامعــه

منظور از مشارکت مردم و مـدیریت روسـتایی   .  داندفیلسوفان می
کــنش متقــابلی اســت کــه بــین متولیــان مــدیریت روســتایی و  

پیوندد، بـه  اي به وقوع میهاي توسعهن  یا ذینفعان طرحروستاییا
اي که روستاییان آگاهانه و از روي اراده و میل و با حمایت و گونه

مدیریت کارگزاران دولتی در تمـامی سـطوح و مراحـل تـدوین و     
. هاي توسـعه شـرکت فعـال داشـته باشـند     ها و طرحاجراي برنامه

تمـامی مراحـل تصـمیم     هـاي مردمـی در  بنابراین جلب مشارکت
هـاي عمرانـی در   ریزي، اجرا و بهره برداري از پـروژه گیري، برنامه

). 1384وثـوقی،  (یی امـري ضـروري اسـت   زمینه مدیریت روسـتا 
مطالعه حاضر بر اساس رویکرد کیفی انجام شده و از آنجـایی کـه   
هدف، بررسی نقش مشارکت در فراینـد مـدیریت روسـتایی مـی     

 .استفاده شده استباشد از روش اسنادي 

  ضرورت تحقیق  .2

مدیریت تنها مربوط به روزگار اخیر نیست چرا کـه انسـان از   
هـاي  دیرباز به این امر پی برده است که بـراي رسـیدن بـه هـدف    

خود بایستی به بسیج امکانـات و هـدایت آنهـا بـه سـوي اهـداف       
دهد که ایـن جامعـه   سیر تاریخی جامعه ایرانی نشان می. بپردازد

هـاي مـدیریتی مشخصـی    ه تاریخ گذشته خود همواره نظامبر پای
داشته و از این بابت در ردیف اولین جوامعی اسـت کـه از دیربـاز    

ــوده اســت داراي بیــنش ــدیریتی ب ــاتی و (هــاي م ــرزا بی رضــا می
در رابطه با رهبري و مـدیریت، جوامـع روسـتایی نیـز     ). همکاران

و نیازهـاي   همواره ضرورت وجود مدیري منطبق با احوال مختلف
متنوع خود را احساس کرده و کسی را طلبیده است که برخاسـته  
از بطن جامعه و داراي قدرت رهبـري آن جامعـه باشـد، تـا همـه      
افراد تحت رهبري خود را در رسیدن به اهداف اصلی یعنی تولید 

زمـــین و تـــأمین امنیـــت خـــاطر توانـــا  مـــواد مـــورد نیـــاز از
ن واقعیت کـه امـروزه پـارادایم    با توجه به ای). Whyte,1980(سازد

تـوان  مسلط توسعه روستایی از نوع مشارکت و ارتباط اسـت، مـی  
گفت که توانمندسازي در زمینـه مشـارکت افـراد یکـی از ارکـان      

و باید از طریـق افـزایش   ساسی مدیریت و توسعه روستایی است ا
هاي بالقوه فردي و گروهـی،  ها و ظرفیتانتخاب، گسترش فرصت

-ي دموکراتیک و توانمندسازي مردم به منظور تصمیمگیرتصمیم
گیري براي شکل دهی و مدیریت فضاي زیست خود بـدان توجـه   

،مشــارکت مشــروط بــه برابــري و آزادي )1383افتخــاري، (شــود
هاست یعنی فرصت مناسب و کافی براي همه مـردم جهـت   انسان

دسترسی به منابع، همچنـین مشـارکت جزئـی از حقـوق مـدنی      
ست و بیش از هر چیـز نیازمنـد آگـاهی و اقـدام آگاهانـه      هاانسان
هاست و اجبار و تحمیـل در آن وجـود نـدارد، از آنجـا کـه      انسان

نقش شوراهاي اسالمی روستاها در مدیریت روستایی ایران متـأثر  
از اتخاذ راهبرد مشارکت مردم در روند توسعه است و مشارکت را 

هـاي شـرکت   د فرصتتوان طریقی جهت افزایش و توزیع مجدمی
هـاي اجتمـاعی و همیـاري در توسـعه و     گیـري جستن در تصمیم

، )1368اوکلـی و مارسـدن،  (مندي از ثمرات آن تعریـف کـرد  بهره
ریـزي  توان گفت مشارکت روستاییان نیازمنـد برنامـه  بنابراین می

اي هـاي ملـی و منطقـه   ریـزي محلی است بدین معنی که برنامـه 
-اهی منـاطق مسـتعد روسـتایی مـی    بیشتر به توسعه شهرها و گ

دیاس و (انجامد و از این رو تضمین کننده توسعه روستایی نیست
، براي بوجود آوردن توسعه روسـتایی ایجـاد   )1368ویکرامانایاك،

اي الزم است که به نوبـه  مشارکت عملی در سطح محلی و منطقه
  .تواند موجب به وجود آمدن تغییرات مثبت باشدخود می

 یقپیشینه تحق .3
با وجود قدمت مشارکت در میان جوامع انسـانی و عمـل بـه    

ي آن، واژه مشارکت و مشارکتی بـراي اولـین بـار در اواخـر دهـه     
به وجود آمـد، و مـدتها نیـز طـول کشـید تـا وارد عرصـه         1950
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مسـأله مشـارکت   ). 1381پاپلی یـزدي و ابراهیمـی،  (روستایی شد
عی است که نقطه هاي توسعه روستایی موضوروستاییان در برنامه

) 1371عفتـی،  (گـردد برمـی  1980و  1970هاي آغاز آن به دهه
توسـعه روسـتایی   «تمرکز اصلی نظریات ایـن گـروه بـر دو اصـل     

. مبتنـی بـود  »مشـارکت مـردم  «و » یکپارچه به مثابه توسعه ملی
 اجتمـاعی  کـارگزاران  و یافت بروز 1950 دهه در مشارکتی توسعه

 شکسـت  و هـا  اصلی پـروژه  ذینفعان نانگاشت نادیده اثر در که اي

 توسعه، پایین به باال راهبرد از دفاع از اي، توسعه نخستین الگوهاي

-Botchway,201,135(کـار گرفتنـد   بـه  را آن ، بودنـد  شده ناامید

 اي ریشـه  پاسـخی  1980 دهه اوایل در مشارکتی هاي روش).153

 و شپـژوه  در پـایین  بـه  بـاال  رویکردهاي شدید و تمرکزگرایی به
 نمـود  هنگامی الگوها این تناسب درباره سؤاالت . بود ریزي برنامه

 حکومت حضور با و سوم جهان در اول جهان هاي حل که راه یافت

( داشـت  کوتـاهی  عمـر  اغلـب  المللـی  بـین  هـاي  سازمان کمک یا
Ericson, 2006, 242-266(محیطـی  چـارچوب  در ترتیـب  این به 

 مـی  نظـر  عادي به اکنون مدنی، وگوي گفت مسیر در غیرمتمرکز

 و مـذهبی  و محلـی  هـاي  نشسـت  در محیطـی  مسـائل  کـه  رسد
 محلی آموزش مردم با پروژه ها در و شود گذاشته بحث به روستاها

 فراینـد  به کارشناسان، با مشاوره از نیازي بی بدون امکان، حد در

، همچنـین  ) Bainea,2007(شـود   بخشـیده  مدنی جنبۀ مدیریت،
و  1970مبناي مشارکت مردمی از اواخر دهـه   توسعه روستایی بر

. بــــه صــــورت گســــترده مطــــرح شــــد     1980دهــــه 
معتقـد اسـت در توسـعه پایـدار     ) Williamson,2005(ویلیامسون

ها به صورت سازگار با طبیعت و روستایی، هماهنگ کردن فعالیت
نواحی روستایی در کشـورهاي  . نه در جهت تخریب آن موثر است

سهم قابل توجهی از تولید ناخالص ملـی،   جهان سوم، با اختصاص
اشتغال، تأمین نیازهاي غذایی و نیز محل سکونت جمعیـت قابـل   

اي را در توسعه یـک کشـور   توجهی از مردم، نقش مهم و برجسته
بر عهده دارند، به طوري که یکی از راهبردهاي مهم و موثر جهت 

ت و مشارکتوسعه همه جانبه و خود پایدار این نواحی، استفاده از 
بــراي عمــران توســعه  توانمنــدیهاي مــردم بخصــوص روســتاییان
درزي نیــا و امیــري، (منــاطق روســتایی در تمــام ابعــاد آن اســت

ــانی ). 1384 ــک جه ــع  ) (WordBank,2000بان ــارکت جوام مش
روستایی را به منظور استفاده بهینه از منـابع موجـود در روسـتا،    

.  دانـد روسـتایی مـی  هاي توسعه یک راه اساسی در اجراي اولویت
، مشارکت روستاییان در قالب تشـکل  (Stenseke,2009)استنسکه

هاي روستایی را به عنوان راهبردي که وظیفه حفظ و نگهداري از 
. کنـد هاي فرهنگی یک منطقه را بر عهده دارد، مطـرح مـی  ارزش

هـا در  در بحث مشارکت مردم و موفقیت هر چه بیشتر این تشکل

و نکته را باید مد نظر قرار داد؛ اول اینکه، بایـد  نواحی روستایی، د
افراد را تشویق به مشارکت کرد زیرا در توسعه نـواحی روسـتایی،   

دومـین عامـل،   . کننداین افراد هستند که نقش کلیدي را ایفا می
هایی براي وضوح هـر چـه بیشـتر تقاضـاهاي     فراهم کردن فرصت

اسـت، زیـرا ایجـاد    روستاییان، براي مسئولین و دست انـدرکاران  
تواند پل ارتباطی بین نیازهاي مردم روسـتا  هاي مردمی میتشکل

ــئولین قلمــداد شــود   . (Coelho and Favareto,2008) و مس
تأکید بر مشارکت اجتماعـات روسـتایی را    (Smith,2009)اسمیت

 هاي اجتمـاعی و گامی در جهت برقراري دموکراسی میان سازمان
تعهـد و  . دانـد ایجاد حس کمک به خود در میان مردم روستا مـی 

هـا را بـر آن داشـت کـه بـا      هاي محلی دولتپافشاري این تشکل
هاي غیر دولتـی و درك و  اعتقاد به توانمندي و اثر بخشی سازمان

هـاي خـود را بـه ایـن     هایی از مسئولیتها، بخشنقش جایگاه آن
اي خـود  ها بـا نقـش واسـطه   ناین سازما. سازمان ها واگذار کنند
هایی از مشـارکت عمـومی را در حیـات    میان مردم و دولت، جلوه

  ).1384قلفی، (انداجتماعی جوامع تعریف کرده

 تعاریف و مفاهیم .4
مشارکت به «کندکورت دپفر مشارکت را این گونه تعریف می

هاي مورد نیاز است، از عنوان نسبت مداخله عملی به مداخله
هاي خاص در سطح معینی از موثر فعالیت لحاظ پیگیري

همچنین مشارکت در ).1373حامد مقدم، .(»نمایندگی براي گروه
مفهوم دقیق خود، به معناي توزیع مجدد قدرت اقتصادي و 

ستان روستایی که کنار گذاشته شده سیاسی به نفع تهید
مشارکت عبارت است از رشد تواناییهاي ). 1372الغنمی، (اند

از جمله شأن و منزلت انسانی و مسئول ساختن بشر اساسی بشر 
در باروري نیروي تصمیم گیري و عمل، به نحوي که سنجیده و 

اي مشارکت در واقع وسیله). 1373حامد مقدم، (از روي فکر باشد
است تا مردم به کمک آن و بدون اتکاي جدي بر نهادهاي رسمی 

کا شوند و بتوانند بر مشکالت خود فایق آیند، یعنی خود ات
 محلی نهادهاي که ازآنجا .نیازهاي اساسی خود را رفع کنند

 مهمی نقش مشارکت گیرند، می مردم از را خود قدرت از بخشی

 و درگیري معناي به لغت در واژة مشارکت . دارد آنها موفقیت در
 اصطالحی معناي مورد در .خاص می باشد منظوري براي تجمع

 جوهرة توان می مجموع در ولی است فراوانی شده هاي بحث آن

مشارکت . دانست تأثیرپذیري و فعالیت درگیري، آنرا اصلی
 که است گروهی هاي موقعیت در اشخاص درگیري ذهنی وعاطفی

 یکدیگر گروهی هدفهاي به دستیابی براي تا انگیزد می بر را آنان
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علوي تبار، (شوند شریک کار مسئوولیت در و یاري دهند را
 می تحقق هنگامی و است زندگی الزامات از مشارکت). 1379
 احساس با و آمده در فردي زندگی حالت ها ازانسان که یابد

 به توجه با)  1374 پیران،(شوند بدل به شهروند جمعی مسؤولیت

 به توجه با بین کشورها در روستایی نواحی اداره ساختار اینکه

 ریخیتا سابقۀ و حاکم ایدئولوژي سیاسی سازمانی، چارچوب

 رویکرد جهانی، سطح در امروزه،). woods ،2005(است متفاوت
 در. است شده تقویت مدیریت هاي برنامه در “محوري مشارکت”

 توان می را رویکرد عمده دو مشارکت، هاي نظریه و ها دیدگاه
 انگیزه بر خرد، سطح در. کالن نگرش و خرد نگرش: داد تشخیص

 زمینه کالن، سطح در و شود می تأکید رفتارها و ها گرایش ها،
 ریتزر،(گیرد می قرار توجه مورد ساختاري عناصر و شرایط ها،

 رفتاري و ذهنی بخش دو داراي مشارکت رو، این از). 1373
 بخش و فردي هاي گرایش و تمایالت ذهنی، بخش. است

 تبار، علوي( دارد نظر مد را جمعی داوطلبانه هاي فعالیت رفتاري،
. شوند می مطرح متعددي هاي نظریه ه،دست هر در). 1379
 مشارکت بر آن تأثیرات و ها گرایش باورها، نظام بر وبر، ماکس
 بی احساس و خودبیگانگی از) 1374روشه، ( است متمرکز
 ( دهند می قرار تأثیر تحت را مشارکتی و جمعی فعالیت قدرتی،
 حاالت برگیرنده در را کنش پارسونز،)  1380:تبریزي، محسنی
 جمعی الگوهاي براساس که داند می رفتاري و فکري اسی،احس

).  Hamilton،1983(جهت گیري می شوند شده، یابی ساخت
بنابراین امروزه مدیریت یکی از ارکان اساسی اداره جوامع است، 
زیرا ترکیب و تلفیق مناسب عوامل موجود و ایجاد هماهنگی 

به هدف  میان آنها در نتیجه تصمیم گیري صحیح براي رسیدن
 یند فرا واقع در روستایی مدیریت. شودمورد نظر حاصل می

 شکل طریق از یی روستا محیط و جامعه ایت هد ي، سازمانده
 وسایل نهادها و سازمانها این. است ها نهاد و سازمانها به دادن
 فر روستایی مدیریت . باشند می وستایی ر جامعه هدفهاي تأمین
 و دولت مردم، ، رکن شامل سه که است ي ا جانبه چند ایند

 طر از و مردم مشارکت با ایند فر این است، در عمومی ي نهادها
 توسعه ي ها طرح و ها وبرنامه روستایی سازمانهاي تشکیالت، یق

یابی ارزش و نظارت تحت و گردیده اجرا و تدوین روستایی
مشارکت یک نیاز سرشتی انسان ). 1383رضوانی،(قرارمیگیرد
ان بر پایه، آفرینش خویش نیاز به تعلق و پیوند با است، انس

. دیگران دارد، زیرا خوي اجتماعی بودن در وي نهفته است
مشارکت پیوند دو سویه، سازنده و سودمند بین دو تن یا بیشتر 

مشارکت پیوندي است گشوده و باز میان دو . باشداز دو تن می
از یکدیگر بهره  یابند وانسان که این دو در پرتو آن پرورش می

گردد تا اطالعات، دو سویه بودن پیوند موجب می. گیرندمی
دانش، شناخت، اندیشه، و نظر هر یک از دو سوي پیوند به 
دیگري منتقل گردند و در اثر آن هر دو طرف بهره به دست 

مشارکت درگیري . آورند و بر نیروي ذهنی و عقل خود بیفزایند
هاي گروهی است که آنان را یتذهنی و عاطفی اشخاص در موقع

هاي گروهی یکدیگر را یاري انگیزد تا براي دستیابی به هدفبرمی
  ).1370طوسی،(دهند و در مسئولیت کار شریک شوند

  هدف از تشکیل شورا .5

از آنجا که نظام شوراهاي اسالمی در مدیریت روستایی متأثر از 
توان یراهبرد مشارکت مردم در روند توسعه است، بنابراین م

 -2کشور ياز نظام ادار ییتمرکززدا - 1: هدف از تشکیل آنها را
در انجام  عیتسر -4سپردن کار به مردم  -3 یمشارکت مردم

کار  لیتکم -7 ضیرفع تبع - 6 یکنترل و نظارت اجتماع - 5امور
توان دولت و  شیافزا -9مردم  يآگاه ساز - 8 یدولت يدستگاه ها

ه رمجموعیاوره به دولت و زمش - 10 یمحل يهابرنامه تیهدا
  .)1385 ،ییکربال يموسو(ذکر کرد تدول يها

  هدف از مشارکت .6
گانـه   هازدی ياز محورها یکی ییروستا تیریمشارکت مردم در مد

محـور راهکارهـا و    نیـ در ا. باشـد  یمیی روستا تیریمد ربخشیز
مــورد  ییروسـتا  تیریجلـب مشـارکت مـردم در مـد     يتهااسـ یس

 یمردمـ  يجلب مشارکت ها تیامروزه اهم .ردیگ یم قراری بررس
 يبحـد  آن تیـ و اهم سـت ین دهیپوشـ  یدر توسعه کشور بر کسـ 

از صـاحبنظران، عصـر حاضـر را عصـر      یکـه برخـ   افتـه ی شیافزا
ــمشــارکت نام ــد دهی ــد منظــور از مشــارکت. ان ــردم در م  تیریم

ـ   یعبارتست از کنش متقابل ییروستا  تیریمـد  انیـ متول نیکـه ب
بـه وقـوع    يا توسـعه  يطر حها نفعانیذ ای انیو روستائ ییروستا

 لیـ اراده و م يآگاهانـه و ازرو  انیکه روستائ يبگونه ا وندد،یپی م
 سـطوح و مراحـل   یدر تمام یکارگران دولت تیو هدا تیحما با و

شرکت فعال داشـته   توسعهي برنامه ها و طرح ها يو اجرا نیتدو
راحـل  م یدر تمـام  یمردمـ  يهـا جلـب مشـارکت   نیبنابرا. باشند
 ياز پـروژه هـا   ياجـرا و بهـره بـردار    ،يزیر برنامه ،يریگمیتصم
محیط زیسـت روسـتا، از   (است يضرور يمورد توجه، امر یعمران

تـرین  از آنجـا کـه بنیـادي   ، )سري متون آموزشی ویـژه دهیـاران  
اندیشه زیر ساز مشارکت پذیرش اصل برابري مردم و هـدف از آن  

ت بهبود کمیت و کیفیـت  همفکري، تشریک مساعی افراد در جه
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هاي اجتماعی، اقتصـادي و سیاسـی مـی    زمینه زندگی در تمامی
توان گفت مشارکت فراگـردي اسـت کـه بـه     باشد و همچنین می

شـوند  در خـود و جامعـه مـی    دگرگـونی  پذیراي واسطه آن مردم
تـوان گفـت مشـارکت در  چنـین مفهـومی بـر رشـد        بنابراین می

-ه عنوان راهبردي به شمار مـی شخصیت انسانی تأکید نموده و ب
آفرینـد تـا مـردم بـراي از میـان      هاي نیکـویی مـی  رود که فرصت

هاي تازه دست ها و گشودن رمزهاي بسته به راهبرداشتن دشواري
،همچنین مشارکت فرایند آگاهانه تقسـیم  )1378آتال، (پیدا کنند

 هاي پـایین قدرت و منابع کمیاب و فراهم سازي فرصت براي رده
ــدگی آن  جمعی ــرایط زن ــود ش ــت بهب ــی جه ــتت ــی و (هاس اوکل

، روستاییان که زندگیشان خـود نـوعی مشـارکت    )1370مارسدن،
است، رفتارهاي مشارکتی متعددي در قالب خودیاري، دگریاري و 

ها بـه حیـات خـود ادامـه     اي از آناندکه هنوز پارههمیاري داشته
ي، دهنـد و حتـی در مـواردي تحـت تـأثیر تغییـرات اقتصـاد       می

اند مانند مشارکت اجتماعی و تکنولوژیک به شکل دیگري درآمده
هـا، سـاخت، تعمییـر و نگهـداري     ها، عزاداريروستاییان در جشن
هنوز کم و بـیش پابرجاسـت کـه    ... ها، حمام و مساجد و حسینیه

هـا، اداري، داوطلبانـه و بـدون دخالـت عامـل      این نـوع مشـارکت  
مشـارکت مبتنـی بـر    ). 1376طالب، (است) خود انگیخته(بیرونی

سهیم کردن مردم در قدرت و اختیـار، راه دادن مـردم   «سه ارزش
هـاي  براي نظـارت بـر سرنوشـت خـویش و بـاز گشـودن فرصـت       

هاي زیرین جامعه خواهد بود که حاصـل آن  پیشرفت به روي رده
تسهیل در شنیدن صداي دیگـران، احسـاس مالکیـت نمـودن، از     

رومنـد سـاختن نـاتوان و در هـم     میان بـردن حاشـیه نشـینی، نی   
  ).1370طوسی،(شکستن فرهنگ سکوت خواهد بود

  

  گیرينتیجه  .7

ها نقش اساسی در مدیریت منابع و فضاهاي از آنجا که دهیاري
روستایی دارند و همچنین نقش بسیار مهمی که در راستاي 

نمایند تأسیس دو نهاد مکمل در جامعه توسعه روستایی ایفا می
هاي اخیر در سال) اسالمی روستا و دهیاري شوراي(روستایی

اي در مدیریت پریشان و نابسامان تحول، چشم انداز و امید تازه
بستر این دو نهاد توسعه . روستاهاي کشور به همراه داشته است

گذاران و گرا و مردمی و مشارکتی با همت و تالش برخی قانون
پایدار روستایی  مجریان فراهم گردیده است اما این دو بال توسعه

به تبع نوپا و کم سابقه بودن آن از یک طرف و ناهمیاري و 
ها در معرض آسیب نابردباري و ندانم کاري برخی از دستگاه

از مشکالت اساسی این دو نهاد، عالوه بر جلب . جدي قرار دارد
هاي نیروي کارآمد و کارآفرین، تنگنا و مشکالت اعتباري و هزینه

ها را مدد اي آنهاي دولتی باید به گونهشکلت. هاستجاري آن
هاي ها، روز به روز بر زمینهرساند که ضمن حفظ استقالل آن

در دنیاي امروز به منظور غلبه بر رکود . ها بیفزایدخودکفایی آن
اقتصادي و تحوالت اجتماعی کشورها ضرورت حضور بارز و 

اي به هاي توسعهها و فعالیتها در روند برنامهبرجسته این تشکل
توان گفت که یکی از عالوه بر آن می. شودشدت احساس می

مهمترین عوامل براي به وجود آوردن توسعه روستایی ایجاد 
اي است که به مشارکت عملی بیشتر در سطح محلی و منطقه

تواند موجب به وجود آمدن تغییرات مثبت دیگري نوبه خود می
گیري، هاي تصمیمکثر زمینهباشد، ترویج مشارکت مردمی در ا

مدیریتی، نظارتی، اجرایی، فنی، مالی وتأمین نیروي انسانی، 
اجتماعی، فرهنگی به منظور استقرار اصل تمرکززدایی، تقویت و 
تثبیت روند پایداري در محیط و اجتماع روستایی از اهمیت 

  ).1380بحرینی،(بسیاري برخوردار است

  پیشنهادها .8

، براي نیل به اهداف مدیریت در جهت با توجه به مباحث فوق
ارتقاء نقش مشارکت روستاییان توجه به پیشنهادهاي زیر 

  .رسدضروري به نظر می

افزایش تعامل مثبت میان مدیران روستا و مردم از طریق -1
حفظ و تقویت مناسک جمعی، مذهبی و سنتی که میزان تعامل 

  .بردو همکاري اجتماعی را باال می

نکه اعضاي شوراهاي روستایی از جانب خود مردم به لحاظ ای-2
ها هستند، شایسته است این شوند و مورد تأیید آنانتخاب می

هاي افراد به منظور ایجاد تغییرات فرهنگی مناسب و اجراي طرح
  .جدید از مشارکت افراد روستا سود برند

ایجاد یک نهاد مقتدر و منسجم در روستاها جهت برقراري -3
-هاي مختلفی که از سوي مردم و سازمانیان فعالیتهماهنگی م

  . گیردهاي موجود در روستاها انجام می

استفاده از دانش بومی روستاییان جهت حل مشکالت موجود -4
تواند مهمترین در روستا با توجه به منابع محدود و کمیاب می

  .عامل در جلب مشارکت روستاییان باشد
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ناطق روستایی و همچنین میزان افزایش سطح سواد افراد در م-5
تواند در هاي جمعی میدسترسی و استفاده این افراد از رسانه

مشارکت سازمان یافته آنان در مدیریت روستایی نقش داشته 
  .باشد
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