
1 

 

 

 

 مهمترين عوامل رشد وتوسعه اجتماعي ــ اقتصادي يك جامعه به ويژه درجوامع روستايي ، نقش وحضور فعاالنه مردم دركارها و يكي از - چكيده

راه رشد  گامي كه در مشاركت مردم ، توسعه مفهومي نخواهد داشت ، چرا كه هر به روستاي خود است . بدون همياري وفعاليت هاي مربوط 

در اين پژوهش نقش مشاركت مردمي در ميزان توسعه يافتگي روستاي گرم  .  ، بايد با همراهي مردم انجام گيردوتوسعه برداشته مي شود

باشد ابزار جمع آوري اطالعات روش تحقيق توصيفي ـ تحليلي مياستان كرمان مورد بررسي قرار گرفته است. ساالررضا از توابع شهر عنبرآبادـ 

پرسشنامه از طريق فرمول كوكران به عنوان جامعه آماري انتخاب  150براي شناسايي وضعيت مشاركت در اين روستا  تعداد  پرسشنامه است كه

-قيق نشان داد كه مشاركت مردم در امور رسمي و مرتبط با روستاي محل زندگي خود ناديده گرفته ميشده بود توزيع شد. نتايج يافته هاي تح

شود كه تاثير آنچناني بر زندگي و ها، مجالس روضه و ..)  ديده ميشود و اين در حالي است كه بيشترين مشاركت مردم در امور غيررسمي( جشن

 اده از آزمون پيرسون رابطه بين مشاركت و توسعه روستايي مشخص شده است .رفع نيازهاي آنها ندارد. همچنين با  استف

 

1. 0Bمقدمه  

ريـزي روسـتايي يكـي از    مشاركت مردمي در فرآينـد برنامـه  

، راهبردهاي توسعه پايدار در جهـت از بـين بـردن فقـر، نـابرابري     

بيكاري و مشكالت زيست محيطي است. واژه مشاركت در توسعه 

بعد از جنگ جهاني دوم مطرح شد ولـي در دهـه    1950در سال 

همزمان با رويكرد توسـعه پايـدار  وارد ادبيـات توسـعه      80و  70

. در ايــران نيــز مشــاركت مــردم در توســعه ]1يي شــد [روســتا

هـاي دوم،  برنامـه  روستايي در برنامه چهارم قبـل از انقـالب و در  

]. امـروزه  2سوم و چهارم، بعد از انقالب مورد توجه قـرار گرفـت.[  

ترين بحث كشـورهاي در حـال   توسعه به عنوان يك فرآيند، مهم

ي كشـورها نيـز مسـتلزم    توسعه است. تحقق پيشـرفت و توسـعه  

ي مـردم و مشـاركت   گيري از استعداد، توان و حضور فعاالنـه بهره

].  با توجه به اينكه بخـش  3لف توسعه است [آنها در مراحل مخت

بررسي مشاركت مردمي در رابطه با سطح توسعه روستايي، مطالعه موردي روستاي 
 گرم ساالررضا
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-اعظيمي از جمعيت كشورهاي جهان سوم در روستا زندگي مـي 

كنند، اهميت توسـعه روسـتايي و نقـش حيـاتي آن در توسـعه و      

پيشبرد اين كشورها بر هـيچ كـس پوشـيده نيسـت. روسـتاييان      

داننـد و در انجـام آن مسـئوليت و    زماني كاري را از آن خود مـي 

پذيرند كه در طرح آن مورد مشورت قرار گرفته و يـا در  ميتعهد 

]. 4ريزي و مراحل آن، فعاالنه شركت كـرده باشـند[  جريان برنامه

انـد كـه   مطالعات اخير در كشورهاي در حـال توسـعه نشـان داده   

رهيافت مشاركتي براي توسعه روستايي موفقيت آميز بوده اسـت.  

هـاي توسـعه   پـروژه براساس اين مطالعات، شكسـت يـا موفقيـت    

روستايي بستگي به درجه مشاركت و درگيري اجتماعـات محلـي   

هـا دارد. تجربـه كلـي بـر ايـن      ها و ارزيابي آنهـا از پـروژه  در طرح

مبناست كه مشاركت مردم در هر مرحله از توسعه، عامل كليـدي  

هاسـت، در مقابـل شكسـت زمـاني     براي موفقيت در اجراي پروژه

] 5شود[ناديده گرفته مي ركت مردم مختلفافتد كه مشااتفاق مي

آوري، جهاني شـدن اقتصـاد، افـزايش سـطح انتظـار      تغييرات فن

مصرف كننده، توجـه بـه كيفيـت محصـوالت و خـدمات و بطـور       

هـا، بـر عملكـرد و نحـوه     خالصه شرايط محيطي پيرامون سازمان

تـوان بـه   اداره آنها تاثير گذاشته است. از پيامدهاي اين تاثير مـي 

بهبود تفكـر سـنتي در علـم مـديريت، يعنـي پيـدايش مـديريت        

]. هدف اين پژوهش بررسي عوامـل مـوثر   6مشاركتي اشاره نمود[

 باشد.بر مشاركت در توسعه نواحي روستايي مي

2. 1Bفرضيه و روش تحقيق 

 شود:با توجه به موضوع تحقيق، اين فرضيه مطرح مي

ه وجـود  رسد بين مشاركت و توسعه روستايي رابطبه نظر مي

 دارد.

باشـد،  روش تحقيق، در اين مطالعه توصـيفي ـ تحليلـي مـي    

هـاي ميـداني   اين پژوهش از طريق مطالعـات اسـنادي و فعاليـت   

صورت گرفته است. بخش عمـده اطالعـات نوشـته شـده در ايـن      

پژوهش از طريق پرسشنامه تكميل شـده  توسـط اهـالي روسـتا     

]. 7است[1576ررضا باشد. تعداد خانوارهاي روستاي گرم ساالمي

خانوار با استفاده از فرمول كوكران به عنـوان   150كه از بين آنها 

حجم نمونه مشخص گريـده اسـت. بـا اسـتفاده از نمونـه گيـري       

تصادفي ساده تعداد افراد نمونه مشخص شـده اسـت. ابتـدا انـواع     

-مشاركت محلي در توسعه روستايي بررسي شده سپس شـاخص 

اي مـورد نظـر بيـان شـده و در آخـر از      هاي توسعه يافتگي روست

ارتباط بين مشاركت اهالي روستا  spssطريق آزمون پيرسون در 

 .با توسعه روستا مشخص شده است 

 

 منطقه مورد مطالعه:ـ 3

2,1. 2B محدوده مورد مطالعه، روستاي گرم ساالررضا از بخش

باشد. گرمسار شهر عنبرآباد واقع در استان كرمان مي

 باشد[]. خانوار مي 1576اين روستا  1385براساس سرشماري 

 مباني نظريـ 4

 الف) مشاركت

مشاركت بر اين عقيده بنيادين استوار است كه همه افراد حق دارند در        

مورد اموري كه مربوط به خودشان است احساس مسئوليت  نمايند ؛ در باره 

م هايي كه بر آن فكر كنند ؛ انديشه  خود را بدون ترس بيان كنند و بر تصمي

 .زندگي آنها اثر مي گذارد ؛ دخالت داشته باشند

واژه مشاركت از مصدر عربي شرك به معني شريك شـد، بـر   

وزن مفاعلت، تركيب شـده اسـت. در زبـان فارسـي نيـز، مفهـوم       

مشاركت همان مفهومي كه در زبان عربي آمد و مستفاد از آن بـا  

و همكـاري   ، هميـاري ]8[ هم شريك شدن، شركت كردن با هـم 

-بين افراد با گروههاي اجتماعي يا شغلي است. بسياري از نظريـه 

پردازان با تمركز روي بعـدي از مشـاركت، اهميـت مشـاركت در     

اند كه به اختصـار چنـد   توسعه روستايي را تحليل و تبيين نموده

كنيم. درام گـاي سـه عنصـر اصـلي مشـاركت را      مورد را بيان مي

تقسيم قدرت و منابع كمياب، كوشش كند: بدين شرح تعريف مي
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آگاهانه و عمومي گروههاي اجتمـاعي بـراي كنتـرل سرنوشـت و     

هـا از سـطوح پـايين، او در    بهبود شرايط خويش و ايجـاد فرصـت  

مفهوم اخير مشاركت را مستلزم ايجـاد سـازمانهاي دموكراتيـك،    

] 9داند [مستقل و خوداتكايي گروههاي پايين دست روستايي مي

عبيدا... خـان در نظريـه خـود مشـاركت همـه جانبـه        . همچنين

روستايي تاكيد دارد. به نظر وي در الكوي توسعه روسـتايي دادن  

اعتماد به نفس به روستائيان در جهت توسعه مشاركتي از اهميت 

]. مفهوم واره مشاركت، امروزه تبـديل  10بنيادي برخوردار است [

شده است با وجود  يه يكي از واژه هاي كليدي در فرهنگ توسعه

اين هنوز يك برداشت مشخص و يكسان از مشاركت وجود دارد و 

به بيان ساده تر مشاركت نزد كارشناسان مختلف توسـعه، معـاني   

 متفاوتي مي دهد. بعضي از تعاريف مشاركت عبارتند از:

مشاركت عبـارت اسـت از حسـاس سـازي مـردم جهـت        -1

ان در برابر پـروژه هـاي   افزايش قدرت و توانايي پذيرش و پاسخ آن

 توسعه است.

مشاركت عبارت از مداخله داوطلبانـه مـردم در تغييـرات     -2

 است. ]11تعيين شده توسط خودشان[

مشاركت عبارتست از دخالت مـردم در توسـعه و تكامـل     -3

 .]12خود، زندگيشان و محيط زيست خودشان است [

 ب) توسعه روستايي:

ايش كمي ثروت و تحـول  توسعه روستايي عبارت است از افز

ــتا     ــي روس ــي و فرهنگ ــادي، سياس ــام اجتماعي،اقتص ــي نظ كيف

]افراخته. همچنين به عنـوان جزئـي از توسـعه ملـي و داراي     13[

مفهوم ارزشي و مكتبي با هدف كاهش فقر روستاييف رفـع سـوء   

هـاي شـغلي،   تغذيه، تامين حداقل خدمات عمومي، توسعه فرصت

ايش توليد كشاورزي و مـواد غـذايي،   وري و درآمد، افزبهبود بهره

افزايش خوداتكايي، تامين امنيـت اجتمـاعي و انتقـال منـابع بـه      

] آسـايش توسـعه روسـتايي،    14مناطق روستايي مطرح گرديـد [ 

هاي فرآيند همه جانبه و پايداري است كه در چارچوب آن توانايي

اجتماعات روسـتايي در جهـت رفـع نيازهـاي مـادي و معنـوي و       

ي نظـام سـكونت محلـي    وثر بر نيروهـاي شـكل دهنـده   كنترل م

يابـد  (اكولوژي، اجتماعي، اقتصادي و نهـادي) رشـد و تعـالي مـي    

]15  [  

 ج) مشاركت در توسعه روستايي

امروز همه دست اندركاران و دلسوزان امر توسـعه روسـتايي   

كه بيش از هر چيـزي بـر ارتقـاي سـطح زنـدگي روسـتاييان در       

رند بـر توسـعه اقتصـادي بـه همـراه توسـعه       تمامي ابعاد تاكيد دا

اجتماعي ، فرهنگي و سياسـي توجـه دارنـد و از اينـرو مشـاركت      

مفهومي است كه در بر گيرنده تمامي ابعاد خواهد بود و به رشـد  

 متواران تمام جنبه هاي زندگي روسـتاييان خواهـد انجاميـد . در   

مجمــوع علــل توجــه بــه مشــاركت در توســعه روســتايي كــه در 

يرنده تمامي جنبه هاي زندگي روستايي خواهد بود مي تـوان  برگ

به نقـل   )1383-( رستي كاظم  ]16به صورت زير خالصه كرد. [

 از باقري

 توجه به فقيران روستايي  -

 تجديد نظر در نظام متمركز اداري -

 توجه به نابرابريهاي ناحيه اي -

 توجه به مشكالت زيست و محيطي روستايي -

 سيم منافع حاصل از توسعه روستاييتوجه به تق -

 توجه به محدوديت امكانات و منابع دولتي -

 امكان استفاده از نيروهاي انساني (رايگان و ارزان) -

امكان جلب سرمايه گذاريهاي مـردم و سـرمايه گـذاريهاي     -

 مشترك دولت و مردم

استحكام بخشيدن به قدرت سياسي و امنيت ملـي كشـور    -

 :، باشد درروستا

 هاي تحقيقيافتهـ 5
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مشاركت در زمينه توسعه روستايي شامل دخالت دادن مردم 

ها، سهم آنها در منافع توسعه و گيري، اجرا طرحدر فرآيند تصميم

] . كـه در  17[ شـود هـا مـي  حطر مداخله آنها در ارزيابي اين گونه

شـود و در روسـتاي   هـا اشـاره مـي   از اين مشاركت ذيل به هريك

مشـاركت محلـي در   گيرنـد.  مورد بررسي قـرار مـي   مورد مطالعه

توسعه روستايي چهار نوع مشاركت را در بر مي گيرد كه عبارتند 

 :از

درگذشته روستاييان درهيچ : الف) مشاركت در تصميم گيري

انواع فرآيند هاي تصميم گيري درسطوح ده ، بخش ، شهر  يك از

دنياي امـروزه   . اما درشهرستان و ... دركشور مشاركت نداشتند و

بـراي  همگان حق انتخاب و مشاركت را دارند، درسـت اسـت كـه    

 كه درمورد مسائل مربوط بـه روسـتا بـا    نيست برنامه ريزان ميسر

گيـري خـود دخالـت    درتصميم آن ها را تك تك اهالي مشورت و

، به همين دليل مردم نمايندگاني از بين خـود كـه معتمـد    دهند

را انتخـاب كـرده و در ايـن صـورت     باشند به عنوان شـو روستا مي

 مـديريت  طريق نمايندگان خـود در  روستاييان به طورمستقيم از

 خواهند داشت. مهمي  روستا نقش مؤثر و

اي در روسـتا  اجراي هر طـرح و پـروژه  ب) مشاركت در اجرا: 

بدون درك نياز روستائيان يا به عبارتي اجـراي پروژهـاي كـه بـا     

دم سروكار دارد بدون كسب نظرات مردم روستا قابليت زندگي مر

 شود رو مياجرا را ندارد و اگر هم اجرا شود با شكست روبه

ــيابيمشــاركت در ارزج)  ــردم در  : ش  مشــاركت مســتقيم م

يـك   مـديريت منـابع در  وء ارزشيابي پروژه ها موجب كـاهش سـ  

پـروژه   اين خود باعث احسـاس مسـئوليت در   و پروژه خواهد شد

دهـد. مشـاركت   افـزايش مـي   را بخشـي طـرح هـا    اثـر  شود ومي

صـورت تحقـق يابـد ، بـه صـورت       درارزشيابي مـي توانـد بـه دو   

يا به طور  آن مشاركت داشته باشند و بهره وران در مستقيم خود

رده هــاي بــاالتر بــه ارزشــيابي  غيرمســتقيم نماينــدگان آنــان در

ند ، چنين وظيفـه  توابپردازند. نهاد شوراهاي اسالمي روستايي مي

داشـتن نظـام ارزشـيابي     د.نروستاها به خوبي انجام ده در ايي را

هاي زمينه روش هاي خاص درمشاركتي نياز به يك سري آموزش

ارائه اطالعات، شناخت طرح و ... دارد كه اغلـب بـه    جمع آوري و

مشكالت اسـت كـه چنـين امـري اجـرا نمـي        دليل اين مسائل و

اي تحقيــق اكثريــت مــردم روســتا در هــ. براســاس يافتــهگــردد

اند يا مشـاركت كمتـري   هاي رسمي اصال فعاليت نداشتهمشاركت

هاي غيررسـمي نظيـر، جلسـات    اند در  حالي كه در مراسمداشته

هـاي  هـاي عـزاداري و مراسـم   هـا، هيئـت  مذهبي، روضـه، سـفره  

عروســي، ميــزان مشــاركت بــاالتر اســت. اگــر چــه در رابطــه بــا  

رسمي نوعي اجبار در كار است و تابعي از آداب  هاي غيرمشاركت

توان بـا ارائـه راهكارهـاي    باشد.  اما ميو رسوم محلي و سنتي مي

 مناسب مشاركت در امور رسمي روستا را نيز افزايش داد.

تواند بـه صـور مختلـف يـدي، فكـري،      مشاركت در اجرا مي 

بيـانگر  هاي تحقيـق  ها باشد. يافتهمالي، مديريت و نگهداري طرح

اين است كه با توجه به ناكافي بودن بودجه و اعتبارت اختصاصي 

هـا و همچنـين بـه دليـل محـدوديت در منـابع       مربوط بـه طـرح  

هـا بيشـتر از نـوع    درآمدي روستا مشاركت مردم در اجراي طـرح 

باشـد  باشد و آن هم به دليل نيروي كار ارزان روستا مـي يدي مي

تصميم گبـري مـردم دخالـت     اما غير منطقي است كه در مرحله

د و در مرحله اجرا هم فقط به دليل  نيروي كـار ارزان،  نداده نشو

استفاده شوند. به عنوان مثال در طرح سد و پل سازي روسـتا بـه   

جاي استفاده از نيروي بومي و پيمانكاران محلي روسـتا از افاغنـه   

مهاجر استفاده شده كه آن هم بـه دليـل واگـذاري طـرح بـدون      

م گيري و مشورت به افرادي بوده كه مردم از عملكرد آنهـا  تصمي

اند و علت نارضايتي آنهـا سـوي گيـري ايـن     اظهار نارضايتي كرده

افراد به نفع شخصـي و آشـنايان نسـبي و سـببي بـوده اسـت در       

نتيجه اين پل هنوز به طور كامل و صحيح قابليت بهره برداري را 

صـلي روسـتا و آسـفالته    ندارد. همچنـين در  رونـد بهسـازي راه ا   

ريغ كردند. همه اين عوامل سـبب  كردن آن از نيروي كار روستا د

بيني مردم روستا و عدم عدم مشاركت آنها در طرح هاي بعدي بد

هـاي اطـراف   شده است. مشاركت مردم در طرح جمع آوري زباله

تـوان مـذاكره   منازل خود با موفقيت اجرا شده كه دليل آن را مي

 ي روستا و آگاهي دادن مامورين بهداشت بـه مـردم  جمعي با اهال
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مردم خود در مراحـل اجـراي   بوده است. در مرحله ارزشيابي، اگر 

 را مشكالت احتمالي اجراي طرح ها حضور داشته باشندبرنامه ها 

 لمس مي كنند و راغب به حل اين مشكالت احتمالي طـرح هـا  

ه اسـت كـه   اما اظهارات مردم روستا بيـانگر ايـن بـود    .مي شوند

هـا را مشـخص كنـيم در    توان پيشرفت و نتايج پـروژه چگونه مي

گيري و اجـرا) دخالـت   ها( تصميمحالي كه در مراحل اوليه طرح

هاي مردمـي  شويم؟ اما به منظور ارزيابي نقش مشاركتداده نمي

در توســعه روســتاي گــرم ساالررضــا، ابتــدا ايــن روســتا از نظــر 

دي، رفاهي و فرهنگـي  بررسـي    هاي اقتصابرخورداري از شاخص

و سپس رابطه توسعه يافتگي روستا با ميـزان مشـاركت آنهـا در    

رابطه با توسعه روسـتايي بـا اسـتفاده از ضـريب پيرسـون مـورد       

 سنجش قرار گرفت.

 ) ارتباط بين مشاركت با سطح توسعه يافتگي1جدول( 

با استفاده از رابطه پيرسون  درصد توسعه يافتگي روستا بـا  

ميزان مشاركت مـردم در روسـتا مـورد سـنجش قـرار گرفـت و       

نتيجه بدست آمده بيانگر  ارتباط معنادار بين مشاركت  و  سطح 

توسعه يافتگي روستاست، هرچه ميـزان مشـاركت بيشـتر باشـد     

گيـرد. سـطح توسـعه    رار مـي توسعه روستا در سطح بـاالتري قـ  

درصــد بــين دو  95اســت و  در ســطح  125/0يــافتگي روســتا 

متغيير رابطه معني داري وجود دارد. نتايج بدست آمـده  نشـان   

داد كه بين  سطح توسعه يافتگي و مشاركت مردو روستا ارتبـاط  

-معناداري وجود دارد پس فرضيه تحقيق در اينجا به اثبات مـي 

 رسد.

 

 
 هاي توسعه روستايييزان برخورداري از شاخصم) 2جدول ( 

عضو شوراي اسالمي دارد 3 سياسي اداري  

 عدم وجود مركز خدمات كشاورزي

 عدم وجود شركت تعاوني روستايي

،فرهنگي و آموزشي
 ورزشي

 دو مدرسه ابتدايي و يك مدرسه راهنمايي دارد

 مكان ورزشي وجود ندارد

 كتابخانه ندارد

 ارتباطات

 

 

 پست بانك دارد

 دسترسي به اينترنت از طريق پست بانك

 وجود مخابرات

ها عدم دسترسي به موقع به مجالت و روزنامه  

 آب برق و گاز

 

 آب داردآب لوله كشي و تصفيه 

 گاز لوله كشي ندارد

 برق وجود دارد

 ، تكنسين دامپزشكي عدم وجود حمام عمومي بهداشت و درمان

عدم وجودمركز تسهيالت زايماني، مركز بهداشتي و 
 درماني

 خانه ي بهداشت وجود دارد 

 عدم وجود پزشك و داندان پزشك و بهورز

وني عدم وجود فروشگاه تعا بازرگاني و خدمات  

 عدم وجود تعميرگاه ماشين آالت كشاورزي 

  وجود دارد نانوايي

باشدداراي دو مسجد، و چند زيارتگاه مي مذهبي  

باشدراه آبادي آسفالته مي راه آبادي  

سطح توسعه  

 يافتكي

 مشاركت

 125/0 1 يافتگي روستا سطح توسعه

 1 125/0 شاركتم
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 نتيجه: 

ناپايداري و عدم تعـادل در سـكونتگاههاي روسـتايي نتيجـه     

هاي اجرا شده با الزامـات و نيازهـاي   ها و برنامهعدم مطابقت طرح

باشد كه خود نشان دهنده ارزش و اهميـت  واقعي مردم روستا مي

ليـل امـروزه در   مشاركت مردم در توسعه روستاست. به همـين د 

بايسـت  هاي روستايي، ميها و پروژهرابطه با اجراي هريك از طرح

-گيري، اجرا و ارزشيابي طرحها، يعني تصميمتمامي مراحل طرح

اگرچـه   مردم روستا در تمـامي مراحـل آشـكار باشـد      ها، حضور

امكان نظرسنجي از تمامي اهالي روستا به دليل وقت گيـر بـودن   

ن وجود ندارد اما از طريق نمايندگان مـردم يعنـي   ريزابراي برنامه

-شوراها امكان اين نظر سنجي و مشخص كردن نيازها و اولويـت 

هاي مردم وجود دارد. در صورت عدم دخالت دادن مردم و اجراي 

ها با شكست روبه رو ريزان، اين طرحها طبق نظر خود برنامهطرح

و حفاظـت مـردم   شوند يا بعد از مدتي به علت عـدم نگـداري   مي

ها در روسـتاي مـورد   يابد. بررسيروستا عمر مفيد آنها كاهش مي

دهد كه مشاركت مردم بيشـتر از نـوع مشـاركت    مطالعه نشان مي

غيــر رســمي ( عروســي، عــزاداري، مجــالس روضــه و...) بــوده تــا 

هاي رسمي كه در رابطه با زندگي و امور مربوط به محل مشاركت

واقـع روسـتائيان در مراحـل تصـميم     باشـد. در  سكونت خود مـي 

شـوند بـه همـين دليـل     گيري، اجرا و ارزشيابي دخالت داده نمي

ها موفقيت چشمگيري نداشتند. همچنـان كـه قـبال    اكثريت طرح

ايم در ايـن تحقيـق بـه دنبـال رابطـه بـين مشـاركت        بيان نموده

روستائيان با سطح توسعه يافتگي روستا بوديم كه براساس آزمون 

اين رابطه اثبات شد و فرضيه ثابت شد كه بـين ايـن دو    پيرسون

  .متغيير ارتباط معناداري وجود دارد

 

 ارائه پيشنهادات:

قدرت تصميم گيري و اعتماد به نفس روستاييان ـ افزايش 1

تقويت گردد و آگاهي آنان نسبت به منافع خودشان افزايش يابد، 

 خواهد داشت. اين امر، مشاركت بيشتر روستاييان را به دنبال

ايجاد جلسات ارتباط مستقيم دهيار بـا مـردم در جهـت    ـ 2

آگاهي از ديدگاه ها و مسايل موجـود بـين مـردم روسـتا نيـز در      

 .جهت مشاركت مردم از ابعاد مختلف، فراهم مي آورد

 هاي تعاوني روستاـ ايجاد سازمان3

 ريزي براي مردمريزي با مردم نه برنامهرنامهـ توجه به ب4

هـا در نتيجـه   آگاهي كردن مردم از نتايج و منـافع طـرح   ـ5

 شودانگيزه مردم به مشاركت بيشتر مي

تقويت رسانه ها از جمله رسانه هـاي مربـوط بـه توسـعه      ـ6

 روستايي

 آموزش و ارتقاي مهارت هاي آگاهي بخش مراجعـ 7

 

 

 مراجع:

 ، نظريه۱۳۸۱] پاپلي يزدي، محمد حسين و محمد امير ابراهيمي، ۱[

 توسعه روستايي، انتشارات سمت

. بررسي نگرش ۱۳۸۸رش، رشيد، ] دانش مهر، حسين، احمد۲[

 ۲۷اجتماعي روستائيان نسبت به مشاركت اجتماعي، ص 

). توسعه پايدار روستايي.  تهران انتشارات ۱۳۸۷] ازكيا، مصطفي (۳[

 اطالعات، چاپ اول

، ۱۳۹۰بستاني، ] شايان، حميد، تقي لو، علي اكبر و علي اكبر عنا٤[

بررسي و تحليل عوامل بازدارنده مشاركت مردم در توسه روستايي با 

تاكبد بر روش تفكر عقالني، نشريه پژوهشي جغرافيا و برنامه ريزي سال 

 ۷٥ -۱۰۰، صص ۲۸، شماره ۱٦

سازي و مديريت مشاركتي،  ، فرهنگ۱۳۸۲] صفدريان، عبداله، ٥[

 چهارمين كنفرانس ملي نظام پيشنهادها
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]٦[Ahmad, Human. ۱۹۹٦.and social partucation in rural Indonesia: A 

M ulti _ Theoretical Approach. Kansas state university. Manhatan 

Kansas, pp.۲ _ ۱۷ 

]۷ [Roosta.news.ir  

 ۲] فرهنگ عميد جلد ۸[

ن ، جنبه هاي از توسعه پايدار، اصفها۱۳۸٤] خاتون ابادي، سيد احمد، ۹[

 جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي اصفهان

، نظريه ۱۳۸۱] پاپلي يزدي، محمد حسين و ابراهيمي، محمد امير، ۱۰[

 هاي توسعه روستايي انتشارات سمت، تهران.

حسين، امير حسين علي بيگي، ابولقاسم شريف   ] شعبانعلي فمي،۱۱[

ايي، زاده، رهيافتها و فنون مشارکت در ترويج کشاورزي و توسعه روست

 ۱۳۸۳موسسه توسعه روستايي ايران، 

 FAOt ۱۹۹۸] سازمان ۱۲[

هاي ريزي سكونتگاهاي بر برنامه، مقدمه۱۳۸۷افراخته، حسن، ]۱۳[

 روستايي، تهران انتشارات گنج هنر 

]۱٤[ 

، توسعه روستايي اهميت و ضرورت  ۱۳۸۲رضواني، محمدرضا، ]۱٥[

 ٤و  ۳ آن در محروميت زدايي، انديشه، سال نهم شماره

 (  ناصر باقری دانش آموخته کارشناس ارشد دانشگاه تربيت مدرس ]۱٦[

 )ييشاركت مردمي در توسعه پايدار روستانقش م

ريزي روستايي، هاي برنامه، اصول و روش۱۳۸٥آسايش، حسين،  ]۱۷[

 تهران انتشارات دانشگاه پيام نور
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