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 چكيده

با توجه به با آن مواجه هستند و  نياز به فرضيه اي جديد جهت رفع مشكالتي كه جوامع روستايي در ارتباط با مديريت مشاركتي
 ق. تحقيبيش از پيش احساس مي شود با شرايط و واقعيت هاي امروزي مناطق روستايي آنانطباق مباحث مطرح در توسعه پايدار و 

بل از انقالب قدر آنها از دوره  و نظريات غالب يخي مديريت توسعه روستايي با توجه به جايگاه مشاركت سير تاربه بررسي  حاضر
قبل از انقالب . نتايج حاصله بيانگر اين بود كه در اخته استپردنقالب اسالمي با روش اسنادي و كتابخانه اي مشروطيت تا بعد از ا

اسالمي مديريت روستايي بيروني و بر اساس نظريه برنامه ريزي عقالني غيرمشاركتي در چارچوب نظريه نوسازي از باال به پايين به 
ازي در جهت مشاركت و اصل عدم صورت دستوري و بخشي بود. بعد از انقالب هم مديريت توسعه روستايي در چارچوب نظريه نوس

نهادهاي مشاركتي  با اين وجودبود. غير دولتي تمركز با واگذاري برخي اختيارات و فعاليت هاي اجرايي دستگاههاي دولتي به نهادهاي 
يري، نظارت مشاركت محدود به اجرا شد و در تصميم گ لذاالگوي مشاركتي به صورت هدايت شده از باال به پايين پيروي مي كردند  از

طي چند سال اخير با بهره گيري از تجارب دوره هاي گذشته در ارتباط با  لذاجايگاه چنداني نداشت.  آنو برخورداري از منافع 
دولت سعي كرد حضور مردم را در تصميم گيري ها و برنامه ريزي ها پررنگ تر نمايد كه از اثرات  ،پيامدهاي منفي برنامه ريزي متمركز

ن همكاري و حضور فعال مردم با شوراهاي اسالمي و دهياران را در امور روستا و در مراحل مختلف برنامه ريزي روستايي آن مي توا
 مشاهده كرد. 

 
 مشاركت، مديريت روستايي، توسعه روستايي، نظريات مشاركت، توسعه مشاركتي كليدواژه ها: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مقدمه
 توجه به اهداف و محتوا ،با  يمشاركت توسعه اتينظركاربرد 

ت مشاركت در همه سطوح ازمرحله ياهم نشان دهنده
برنامه و  يو اجرا يابيارز ييازها گرفته تا مرحله نهاين ييشناسا
ن ييدر خصوص تع يريم گيتصم يانين مراحل ميهمچن

 از ديدگاه .مي باشندات يت عمليريمد هدفها، كاربرد منابع و
د، باشو وسيله توسعه مي مشاركت هدفنيز توسعه پايدار 

 شده وهمه ابعاد فعاليت و رفتار انساني را شامل  بنابراين
هاي توسعه را در گرو حضور و فعاليت مستمر توفيق برنامه

از اين رو نياز است جهت  نددانمند از نتايج آنها ميمردم بهره
مديريتي بومي در  حفظ الگوهاي حفظ پايداري روستاها ضمن 

در تغييرات ساختاري و الگويي  بهه پايدار راستاي توسع
سازي  بنابراين، فرضيه برخورد با تغييرات محيط نيز توجه شود.

اينكه تنها الگوهاي سنتي و بومي براي پيشرفت و رويارويي با 
هاي منفي  تغييرات در جوامع روستايي مناسب است، جنبه

دنبال  شماري را براي مناطق روستايي و تداوم حيات آنها به بي
خواهد داشت و براي رسيدن به توسعه پايدار روستايي با 

نياز به فرضيه  از اين رو .شود هايي روبرو مي ضادها و تعارضت
اي جديد جهت رفع مشكالتي كه جوامع روستايي در ارتباط با 
مديريت مشاركتي با آن مواجه هستند بيش از پيش احساس 

ي سنتي مديريتي چراكه امروزه رد پذيرش الگوها ،مي شود
روستايي و جايگزيني آن با مديريت جديد مبتني بر مشاركت 

با توجه به مداخله  پايين به باالمردم در برنامه ريزي از 
گسترده دولت، بومي نشدن و ... نمي تواند جايگزين مناسبي 

  براي ساختار سنتي اعمال مديريت روستايي باشد.
 

 نظريات مشاركت
ريزي و توسعه مشاركتي نظريات متعددي  در ارتباط با برنامه
در زير به به بعد مطرح گرديده است.  1960از نيمه دوم دهه 

 :)1387(فوالديان، آنها اشاره شده استبرخي از 
 

 نظريه نوسازي هوزليتز -
و كاركردي است.  -ساختي ظريهاين نظريه در چارچوب ن

ه حذف انگاره هاي سنتي را جهت انتقال از جامعه سنتي ب
مدرن مورد تأكيد قرار مي دهد. اين انتقال با حركت از تداخل 
نقشهاي سياسي و اقتصادي به نقشهاي اختصاصي الزم ميداند. 

عام  همچونمتغيرهاي الگويي و نقش مشاركت را در توسعه با 
گرايي، سوگيري اكتسابي و تفكيك كاركردها مشخص مي 

ران د. در صورتيكه در كشورهاي جهان سوم مثل ايكن

خاص گرايي، سو گرايي انتسابي و متغيرهاي  الگويي براساس 
 تداخل كاركردها مي باشد. 

 
 نظريه تمايزات ساختي و نوسازي نيل اسملسر -

 را جامعه اي ميداند كه در آن جامعه پيشرفته اين نظريه
كامل  بطور تمايزات ساختي و تفكيك كاركردي عناصر ساختي

اقتدار قبيله اي و  ،ط با مشاركتصورت گرفته است. و در ارتبا
روستايي جاي خود را به آراء عمومي، احزاب سياسي، نهادهاي 

 تي، دستگاههاي اداري و غيره داده است.مشارك
 
 ديدگاه تضاد و انتقادي در باب مشاركت -

در ارتباط با مباحث توسعه و مشاركت نظريه تضاد در برابر 
ي، نظريه وابستگي رويكرد نوسازي در تئوري ساختي كاركرد

را ارائه نموده است. اين نظريه با تأكيد بر ساختارهاي تاريخي 
قدرت، نظام قشربندي اجتماعي و ارتباط مركز پيرامون بر 
مشاركت واقعي بر مبناي قدرت دهي، توان بخشي و آگاهي 

 دادن جهت تأمين منافع مشترك تأكيد كرده است. 
 
 ديدگاه وابستگي -

يدگاه علت عقب ماندگي و در حاشيه قرار با توجه به اين د
گرفتن كشورهاي جهان سوم روابط استعماري و وجود رابطه 
امپرياليستي كشورهاي متروپل با جهان سوم مي باشد كه 
باعث در حاشيه قرار گرفتن توده هاي اجتماعي و عدم 
مشاركت آنان مي شود.  از اين رو قطع اين رابطه و سهيم 

جتماعي در فعاليتهاي اقتصادي و كردن اقشار مختلف ا
توزيع مجدد  واجتماعي جهت توسعه مشاركتهاي مردمي 

كسب قدرت را پيش نياز اساسي مشاركت مؤثر و قدرت و 
 دانسته است.توسعه 

 
 نظريه نابرابري -

توزيع نابرابر قدرت و  اين نظريه با توجه به رويكرد تضاد
نع اصلي مشاركت را از موا مالكيت، نخبه گرايي و حرفه گرايي

و طبقه اجتماعي افراد را از عوامل مهم و اثر گذار بر  دانسته
پديده مشاركت اجتماعي دانسته اند. هرچه طبقه اجتماعي 
افراد باالتر باشد احتمال مشاركت و درگيري بيشتر است. 

بي سوادي را از عوامل محدود كننده مشاركت مي  نهمچني
 .دانند

 



 نظريه مكفرسون-
مردم افزايش آگاهي مردم است.  اول در مشاركت پيش شرط

بايد خود را بعنوان افراد توانمند و بهره گيرنده از اعمال خود 
بدانند. و پيش شرط دوم كاهش نابرابري اجتماعي و اقتصادي 
است. تحول در آگاهي، نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي و 
 مشاركت سياسي در طول زمان و به گونه اي دوسويه بر

تحول يكديگر تأثير گذارده تا يكديگر را كامل كنند. بنابراين 
در ديگري كه اين نيز  ناكامل در يكي منجر مي شود به تحول

تحولي بيشتر در اولي و به همين ترتيب به گونه اي به منجر 
 ي شود. دوجانبه تحول انجام م

 
 مشاركت روستاييان و نظريه هاي توسعه 

وارد  1970وستايي از دهه ريات مشاركت در عرصه رنظ
. مفهوم مشاركت در نظريه هاي توسعه )1388(بدري، گرديد

  تقسيم شده اند كه عبارتند از:سه دسته كلي  به
 

 انينظريه نوسازي و مشاركت روستاي -الف
با توجه به تأكيد زياد اين نظريه به رشد شهرنشيني و صنعتي 

عنوان برنامه وني به شدن با استفاده از نيروهاي متخصص بير
م گيران در زمينه پروژه ها و فعاليت هاي توسعه ريزان و تصمي

موجب شد اكثر نهادهاي سنتي و اجتماعي كه  ،روستايي
 زمينه ساز مشاركت جمعي مردم بويژه در مناطق روستايي

تصميم گيري براي روستا و   بطوريكه برونداز بين  بودند
مردم  ستاييان ونقش رو بگيردروستاييان از بيرون صورت 
و رابطه بين مردم و برنامه ريزان  محلي كمرنگ و محدود شده

بهره به عنوان روستاييان تنها  يه از باال به پايين بود ويك سو
 برداران توسعه نه افرادي پويا و فعال در فرايند توسعه روستايي

سبب رشد متوازن و توسعه اين نظريه به جاي اينكه  بودند
باعث واپس گرايي روستا و از بين رفتن  ودش ريجي روستاتد

 . )1377صرافي، توسعه روستايي و كشاورزي شد(
 

 مكتب وابستگي -ب
شكست راهبردهاي برنامه ريزي از باال به پايين باعث شد 
روشي غيرمتمركز ( مكتب وابستگي) ارائه گردد. بطويكه رشد 

ليل اقتصادي همراه با توزيع آن مورد توجه قرار گيرد ولي بد
ايي رشد به ديگر فضاها در اين نظريه مركز ضعدم انتشار ف

. همچنين با توجه به واگذاري اختيارات پيرامون مطرح گرديد
كه تصميماتي كه در داشت منطقه اي هيچ تضميني وجود ن

فع فقرا و ضعفا باشد. در سطوح پايين تر گرفته مي شود به ن
مكاني در  مجموع راهبردهاي اين مكتب از جنبه فضايي و

نواحي روستايي مثبت است ولي از جنبه مشاركت مردم به 
لحاظ دولتي شدن امور و برخوردار نبودن از يك فرايند 

از  اقتصادي و نهادي -متناسب با چارچوب فرايندهاي اجتماعي
 ) .1377زم برخوردار نبود(صرافي، كارايي ال

 
 و روستاييان توسعه مشاركتي نظريه -ج

در مقابل تمركز  1980كتي در اوايل دهه روشهاي نو مشار
گرايي و رويكردهاي تصميم گيري از باال به پايين مطرح 

چرا كه اين رهيافت استمرار فقر و نابرابري را ناشي از گرديد. 
پايين بودن ميزان مشاركت مردم در روند برنامه ريزي و 

ي و تصميم گيري براي خود مي داند. از اين رو ظرفيت ساز
مشاركت روستاييان و گفتگوي  دسازي را بهترين راه حلتوانمن

موازي همراه با اعتماد به نفس جهت بروز خالقيت مردم مي 
داند. در اين رهيافت كيفيت و تكامل مشاركت مورد بحث و 
بررسي قرار گرفته بطوريكه مشاركت به عنوان ابزار در نظريه 

ه است هاي قبلي جاي خود را به مشاركت به عنوان هدف داد
موثر در زندگي خود مطرح مي  و مردم به عنوان افراد فعال و

شوند، نه موضوع و كارگزار توسعه، بنابراين در اين نظريه 
محور و عامل توسعه مطرح مي به عنوان انسان 

 .)1389(ضابطيان، گردد
  

 روستايي در ايرانمشاركت  ديدگاههاينظرات و 
در جامعه  يتصاداق ياجتماعو ساختار  ييايت جغرافيوضع

شده  ييش نهادها و سنتهايدايخ باعث پيران در طول تاريا
مردم شكل گرفته است.  ياريو هم ياست كه بر محور همكار

ران يا يروستاها ير در ساخت اجتماعيدهه اخ 4رات ييتغ
ر شكل داده ييا تغيرا نابود كرده  يمشاركت ياز نهادها ياريبس

نه يدر زم يمشاركت يهاا سنتي يمشاركت ياست اما نهادها
(صالحي، است يبه قوت خود باق يو فرهنگ ياقتصاد يها

بهره  يش واحدهايداي. در مورد مشاركت و علل پ)1388
ه يو لمبتون دو نظر يران پطروشفسكيدر ا يجمع يبردار

 :ن حال متفاوت ارائه داده اند كه عبارتند ازيمشابه و در ع
 يه پطروشفسكينظر -الف

ران مراحل گذار جامعه ها را كه يقاد داشت ااعت يپطروشفسك
در  ينظام بزرگ مالك وماركس مطرح كرده پشت سر گذاشته 

در اروپا  يا سرواژ قرون وسطي يران را همان نظام فئوداليا
ن نظام يجاد ايل ايولدار را وسايو ت ياقطاع ينداريو زم دانسته



بر  دليل ر بنه و صحرا راينظ يمشاركت ينهادها ايجادداند.  يم
 بطوريكه علت پيدايش آنهاران دانسته يه در ايوجود كمون اول

(صالحي، ميباشد آنها يبعد از نابود كمونهانهادهاي منشعب از 
1388( . 

 
 ه خانم لمبتونينظر -ب
با  يالت حقوقيك تشكيران يلمبتون معتقد است روستا در ا 

ك نظام خودگردان بر يبوده است و بصورت  يت حقوقيشخص
ود آمده است. و علل دوام د بوجيجد يروابط اقتصاد اثر

ر عنوان كرده يران را بشرح زيدر ا ييروستا يمشاركت ينهادها
 ).1381است. (نيازي، 

 يبزرگ مالك -1
 ك كاريبودن تكن ييابتدا -2
 يت نظام پدر ساالريحاكم -3
 استفاده از آب  يجمع يوه هايكمبود آب و ش -4
 ك روستا يدم حكومتها از مر يريات گيو مال يريخراجگ -5

ز به سه يران را نيدر ا يمشاركت ينهادها و سنتهادر مجموع 
 م كرده است:ير تقسيگروه ز

  يجمع يزراع يواحدها -1
 كه رانيا يخته در روستاهايخود انگ يمشاركت يسنتها -2

بود كه به اجبار به جامعه  ييدارتر از نهادهايار پايبس
 ل شده است.يران تحميا يدهقان

 ت مشاعيمالك -3
 

مديريت توسعه روستايي و نظريات ر تاريخي سي
 شاركت در ايرانم

مطرح گرديد  1950واژه مشاركت در تئوريهاي توسعه از دهه 
بر مي  1980و  1970به دهه هاي و در عرصه روستايي 

ولي سياستهاي اتخاذ شده در ارتباط با  ،)1388، بدري(گردد
بتني رشد و گسترش راهبردهاي توسعه م مشاركت با توجه به

بر رشد اقتصادي و صنعتي شدن كشورهاي جهان سوم از 
پيامدهاي منفي مانند مهاجرت بيشتر شدن  باعثجمله ايران 

از  ه است.شدو افزايش شكاف بين جوامع شهري و روستايي 
بسياري از نظريه پردازان توسعه درصدد  امروزه اين رو

تجديدنظر در سياست هاي اتخاذ شده قبلي كه بيشتر به 
ورت برنامه ريزي از باال به پايين بود برآمدند و مشاركت ص

روستاييان و راهكارهاي جلب آن را در برنامه ريزي هاي 
بررسي روند در زير به  .توسعه روستايي مورد توجه قرار دادند

اي چگونگي مشاركت در ايران در دورانهمديريت روستايي و 
 مختلف تاريخ پرداخته مي شود.

 
 قبل از مشروطه مديريت توسعه روستايي مشاركت و -الف

در اين دوره هيچ سازمان و نهاد دولتي با جامعه روستايي 
ارتباط مستقيم نداشت و دولت مركزي جهت گرفتن ماليات و 
سربازگيري رابطه اي يك طرفه با روستا و روستاييان داشت. 
مديريت ده بيشتر به عهده ساكنان روستا(كدخدا، ساالر، 

و خدمات عمومي نيز تا حدودي توسط مدير ده  سربنه) بود
 .)1376(طالب، انجام مي شد

 
 مشروطهمشاركت و مديريت توسعه روستايي بعد  -ب

نطفه هاي نظام غيرمتمركز اداري و مشاركت در امور روستاها 
براي مديريت بطويكه . از زمان مشروطيت شكل گرفتتقريباً 

 شد وتصويب » اييقانون كدخد« روستايي قانوني تحت عنوان 
دولت از طريق ايجاد انجمن ده و كدخدا نفوذ خود را در 

 .)1377(صرافي، روستا افزايش داد
 

 رانيا يقبل از انقالب اسالم ييت توسعه روستايريمد -ج
شد  ييحاكم بر جامعه روستا يرونيب يها ها چالش ن دورهيدر ا

ه يربر نظ يو مبتن يرونيز با منشاء بيها ن ت چالشيريو مد
 يه نوسازيدر چارچوب نظر ير مشاركتيغ يعقالن يزير برنامه

مورد توجه  يو بخش يدستور بصورت ن وييعموما از باال به پا
 ين كننده اصلييد كننده و تعيقرار گرفت و روستا به عنوان تول

مصرف كننده و  يخود را به روستا يجا ،ساختار اقتصاد كشور
هم او از منافع و منابع س بطوريكهداد  يدات شهريتابع تول

گاه روستا در قلمرو يجه جايافت و در نتيتوسعه كاهش 
ك رابطه يست به صورت يز ياز فضاها يكيبه عنوان  ينيسرزم

 .)1388(افتخاري،ه مبدل گشتيك سوي
 
 يمشاركت قبل از اصالحات ارض-

كمتر با پيامد  يران قبل از اصالحات ارضيا ييدر جامعه روستا
سته مواجه بوده و در قالب نظام كهن و دير پاي هاي توسعه واب

 ار اجتماعي سنتي مبتنيارباب رعيتي اداره مي شد و از ساخت
مشاركت خود  يالگو بر شيوه توليد سنتي برخوردار بود. 

 يسنت يها يچون تعاون يديتول يخته در سطح واحدهايانگ
 -اربابان(كدخدا يليتحم يها با وجود مشاركت  ييروستا
در قالب بيگاري وجود داشت مشاركت  سربنه ها) -مباشر

بيشتر در قالب عرضه نيروي كار و عوامل توليد بود و تصميم 



 ،كدخدا ،گيري و نظارت بر عهده صاحبان قدرت و افراد ذينفوذ
مباشر و سربنه ها بود كه از كارگزاران صاحب قدرت بودند و با 

در اين  .)1388(بدري، منبع قدرت يعني مالك ارتباط داشتند
نده يك نفر نماينفره ( 5 يبيده با ترك ين شوراهاياول دوره

) در  نفر از معتمدان به انتخاب كشاورزان 3مالكان، كد خدا، 
ل قدرت مالكان يدل  ران شكل گرفت كه البته بهيمناطق ا يبرخ

شوراها از  يشمس 30ران در دهه يا ييو كدخدا در نظام روستا
در  يعنوان نهاد ش بهيخو يو فلسفه وجود يت اصليماه

ل گوناگون يدال د كه بهيينپا يريخدمت مردم فاصله گرفت و د
رفعال يو خفقان پس از آن عمال غ 1332 ياز جمله كودتا

(ازكيا، افتيت ادامه ين وضعيا يشمس 1340شدند و تا سال 
1388(. 

 
 يمشاركت بعد از اصالحات ارض-

و همكاري سنتي  بعد از اصالحات ارضي به جاي اينكه تعاون
روستايي تقويت شود سازمانهايي از بيرون بر جامعه روستايي 

فرهنگي  -تحميل شدند بدون اينكه با زمينه هاي اجتماعي
سازشي داشته باشند.از اين رو در قالب الگوي مشاركتي از باال 
به پايين نه تنها روستاييان به شكل مناسبي سازماندهي 

جمعي و سازمان يافته نشدند  نشدند و تشويق به فعاليتهاي
بلكه در آنها وابستگي به دولت، خود كم بيني و اينكه به ما 

در بنابراين  ).1388بگوييد چه كار كنيم تقويت گرديد(ازكيا، 
بدليل  و اين دوره از الگوي مشاركت خود انگيخته كاسته شد

ورود مدرنيزاسيون و تأثير مستقيم بر مشاركت مردم روستايي 
ن حضور دولت در عرصه هاي عمران و آباداني و همچني

روستاها و حذف اربابان الگوي ضد مشاركت بر جامعه روستايي 
ايران حاكم شد. از داليل عمده الگوي ضد مشاركتي در اين 

ورود عاوني هاي سنتي روستايي، بنه ها و دوره فروپاشي ت
تعاوني هاي ماشين آالت مكانيزه در روستاها بود. با ظهور 

و بهداشت، خانه فرهنگ، خانه ستايي، سپاهان دانش، ترويج رو
اصناف، گسترش الگوي مشاركت بصورت هدايت شده از باال به 

و با ظهور دولت به عنوان قيم و سرپرست، وابستگي  .پايين بود
به دولت و عدم اتكا به خود بيشتر شد و ضعف خود اتكايي 

(بدري، دكرروستائيان وابستگي شديدي به دولت ايجاد 
از آنجا كه مشاركت فرايندي نيست كه بتوان آن را از  .)1388

بيرون تعيين كرد بلكه بايد از طريق كنش و بازبيني جمعي 
ابراين چنين مشاركتي نوعي منظم مردم بوجود آيد بن

تحميلي است كه از طريق نيروي بيروني هدايت مي  مشاركت
شكل و  دركه شود و بيانگر نوعي مشاركت ساختگي است. 

قالب روابط حاكم و محكوم(تابع) نمود مي يابد به جاي اينكه 
مردم را در سطوح مختلف شركت دهند به آنها مي گويند چه 

دم را وابسته به خود مي بايد انجام دهند و بدين ترتيب مر
حاليكه بايد به مردم آموزش داده شودآنها چه كنند. در 

انقالب  انقالب سفيد (بعد از  كارهايي مي توانند انجام دهند
شاه و مردم) در كشورمان كه حاصل آن فروپاشي نظام مالك و 
رعيتي در روستاها و كاهش قدرت مالكان و كدخداها بود، 

هاي شهر و روستا با جديت بيشتر دنبال  تشكيل انجمن
شمسي قانون  1355تا اينكه در سال . )1388(ازكيا، شد

بر  .تصويب گشتدهباني در مجلس شوراي ملي آن زمان 
ها يك نفر دهبان با انتخاب  طبق اين مصوبه براي اداره روستا

شوراي روستا و تصويب فرماندار محل در نظر گرفته شد كه 
فراتر از كدخدا در همه ابعاد سياسي، فرهنگي و اجتماعي در 

بنابراين عامل ديگري كه بر  كرد. روستاها انجام وظيفه مي
تأثير گذار بود نفوذ دستگاه  الگوي سياسي و مشاركتي ده

در دهات ايران  1350اداري و سياسي دولت بود كه در دهه 
الگوي مشاركت اين دوران بيش از هر  بطور كلينفوذ يافت. 

زمان ديگري تابع نظريه متمركز و برنامه ريزي باال به پايين در 
اداره امور روستا بود بدون اينكه روستاييان در اداره امور مربوط 

 . )1386(ازكيا، ه خود مشاركتي داشته باشندب
  
 يبعد از انقالب اسالم ييت توسعه روستايريمد -د

 مديريت توسعه روستايي بعد از انقالب اسالمي با توجه به
توسعه  بود. بطوريكه حركت رو به جلو در برنامه سوم توسعه

ران در يا ياسالم يجمهور يو فرهنگ ياجتماع -ياقتصاد
حركت در  يه نوسازيدر چارچوب نظر ييروستانه توسعه يزم

 يرش اصل عدم تمركز حداقليپذ يجهت مشاركت و تا حدود
ارات و ياز اخت يبرخ يبا واگذار يا منطقه يگذار استيو س
و  يمردم يبه نهادها يدولت يدستگاهها يياجرا يها تيفعال

(افتخاري، بودمردم ق مشاركت يش و تشويو افزا يردولتيغ
1386(.  

 
 توسعه بعد از انقالب  يگاه مشاركت در برنامه هاياج-

ران يا ياسالم يجمهور ي؛ قانون اساسيبا وقوع انقالب اسالم
نظام   يقانون اساس 44ب و طبق اصل يتصو 1358رماه يدر ت

بود استوار  يو خصوص يتعاون ،يبر سه بخش دولت ياقتصاد
خش درصد فعاليتهاي اقتصادي در اختيار ب 70ولي بيشتر از 

 يمردم يآن مشاركت ها 7. در اصل )1388 ،(ازكياددولتي بو
ز ياستان و ن ده، بخش، شهر، شهرستان، يبه شكل شوراها



(بدري, شد ينيش بيپ يو كشاورز يصنعت ،يديتول يشورا
ز مشاركت عامه مردم در ين يقانون اساس 3اصل  و .)1388

ش را در يخو يو فرهنگ ياجتماع ،ياسين سرنوشت سييتع
 1358در سال  عرصه ها مورد توجه قرار داده است. يمتما

به فرمان رهبر انقالب  جهاد سازندگي به عنوان نهادي انقالبي 
يافت و الگوي مشاركتي  هو به روستاها را تشكيل شد

فزاينده(بسيج مردمي) با ورود نيروهايي از بيرون روستا با نام 
ي خود هاي جهادگر و امدادگر تقويت شد. تا مشاركت جمع

انگيخته ميان روستاييان احيا شود. بنابراين نه تنها از نظام 
ديوان ساالري خبري نبود بلكه ديدي منفي نسبت به آن 

نفره احيا و  7وجود داشت. بدنبال ورود جهادسازندگي هيئت 
  واگذاري زمين در پي حل مشكل مالكيت اراضي بوجود آمد.

كتي از طرف جهاد مشار براي تقويت فعاليتهاي 1365در سال 
سازندگي طرح خانه هاي هميار به عنوان بازوي اجرايي براي 
شوراها جهت توسعه مشاركت بخصوص در زمينه هاي عمراني 

وزارت كشاورزي و  رح شد. در اين زمينه بنياد مسكن،مط
عمران روستايي با طرح مراكز خدمات روستايي و عشايري 

راهاي اسالمي درصدد تقويت مشاركت برآمد. در كنار شو
نهادهاي جمعي ديگري مثل انجمن اسالمي روستايي و پايگاه 

زمينه ساز فعاليتهاي  تابسيج در روستاها بوجود آمد. 
با تقويت شيوه برنامه ريزي  ولي .دومشاركتي در روستا ش

بخشي و گسترش ابعاد ديوان ساالري و فقدان برنامه هاي 
ليتهاي مشاركتي توسعه از فلسفه مشاركتي باعث شد از فعا

روستاييان كاسته شود  و در نتيجه حضور دولت و گسترش 
گسترش تعاوني هاي  ديوان ساالري تقويت گرديده و در قالب

الگوي  ،مشاع ها و نهادهاي مشاركتي ديگر توليد كشاورزي،
كتي هدايت شده از باال  ايجاد و مشاركت در طرحهاي مشار

الي و ارائه نيروي كار كمك هاي م،عمراني محدود به خودياري
ين مشاركت محدود به اجرا شده و در تصميم بنابرا گرديد.
نظارت و برخورداري مناسب از منافع طرحها و ،گيري

(معاونت آموزشي  جايگاه چنداني نداشتفعاليتهاي مشاركتي 
     .)1390پژوهشكده مديريت شهري و روستايي، 

 
ان يران تا پايز انقالب ابعد ادر ادراه امور روستاها مشاركت  -الف

 يليجنگ تحم
در جامعه روستايي بعد از انقالب تحت تأثير  وضعيت مشاركت

بعد از پيروزي انقالب اسالمي و  .مشاركت در سطح كالن بود
مشاركت فزاينده و توده  )1357-1368سالهاي (دوران جنگ 

سياسي ديني و با انگيزه حضور در صحنه  ديدگاهبا  بسيج اي

در و رهبران سياسي و ديني نظام  حمايت دولتكه مورد 
 ستايي و عشايري جريان داشته است.رو ،سطوح شهري

رهبري آن بعهده نظام سياسي بود و باعث همدلي و مشاركت 
مشاركت در ابعاد اجتماعي مردم به خاطر جنگ تحميلي شد. 

عدم تشكيل نهادها ، و اقتصادي به داليلي چون نبود نهادسازي
مردم از شهود نيز نبود ايجاد انگيزش در اي الزم و و سازمان ه

و عينيت برخودار نشد. البته دولت نيز رغبتي به واگذاري 
كارها و فعاليتها نشان نداد و خود امور مربوط به كشاورزي و 

حمل و نقل و  ،ساختمان سازي، برق و گاز ،توليد آب ،صنعت
ن عدم در اين دورا.  ")1388 ،غيره را بدست گرفت(ازكيا

بدليل حضور و تشكيل نهادها سازمانها و عدم ايجاد انگيزش 
كنترل دولت به صورت مستقيم در امور اقتصادي(كشاورزي؛ 

باعث شد مردم تمايل چنداني به مشاركت صنعتي؛ خدماتي)  
با وجود تأكيد بر نقش مشاركت در امر توسعه و نداشته باشند. 

(معاونت آموزشي اشتقرار د اين واژه در هاله هاي از ابهام
   ).  1390پژوهشكده مديريت شهري و روستايي، 

  
 تاكنون يليمشاركت بعد از جنگ تحم -ب

از نظر  در دوره پايان جنگ در رابطه با مشاركت دو ديدگاه
اجتماعي و اقتصادي مطرح مي شود. يكي ديدگاهي كه معتقد 

خصوصي سازي و مطلق كردن توسعه اقتصادي  ،به آزادسازي
ور بود و دومي ديدگاهي كه بدون مطلق كردن نقش دولت كش

يا بخش خصوصي در توسعه كشور و با توجه به قانون اساسي 
به دنبال توسعه اقتصادي درونزا بود. سرانجام ديدگاه اول 

بعد پذيرفته شد و دوره بازسازي و تعديل اقتصادي آغاز شد.  
مشاركت در دوره سازندگي دولت نيازمند از جنگ تحميلي و 

مالي و نيروي كار جامعه بود و بر مشاركت اقتصادي تأكيد مي 
. )1388(بدري، ولي تأكيد عمده بر خصوصي سازي بود، كرد

تفكر محتاطانه در مورد نقش و عملكرد اما در عمل سياست 
اقتصادي  "شوك درماني"بخش مردمي يا خصوصي تبديل به 

خدمات دولتي  از طريق واگذاري بدون برنامه و هدف صنايع و
ي شد. ها و برخي سازمان هاي نيمه دولت بانك ،به اين بخش

زيرا دولت به بخش خصوصي كه هنوز زمينه هاي الزم 
مشاركتش در اقتصاد ملي فراهم نشده و تواناييهايش محدود 

پيشنهاد خريد و اجاره كارخانه ها را داد.  در اين دوره  بود
پذيرش  ،ر جمعيتيساختا ،گرچه دولت بدليل مشكالت مالي

برنامه هاي تعديل ساختاري و نياز به اصالحات ساختاري به 
مشاركت بخش هاي فراتر از بخش دولتي مي انديشيد ولي 

ناسب خصوصي بدليل جهت گيري صرف اقتصادي و اداره نام



با وجود  از اين رو عه بوجود آمد.سازي چالش هايي در جام
ت شده و از باال به ياهد يمشاركت يالگو يوان ساالريفقدان د

تمامي زمينه هاي تصميم  اين نوع مشاركتدر  ن بود.ييپا
گيري در اختيار نظام حاكم قرار مي گيرد و از مردم فقط 

، مشاركت حالتي آمرانه ودرخواست همراهي صرف مي گردد. 
سال اخير  دطي چن لذا .مي كندتك ذهني و غير منطقي پيدا 

فته در ارتباط با اثرات منفي با توجه به بررسي هاي صورت گر
برنامه ريزي متمركز نگرش برنامه ريزان نسبت به مديريت 
روستايي تغيير يافته است كه پيامد آن استفاده هرچه بيشتر 
از نيروهاي مردمي در فرايند تصميم سازي و برنامه ريزي 

با تشكيل شوراهاي اسالمي  تحقق اين مهمروستايي است. 
از طريق  بطوريكه اين نهادها ي يافتهروستا و دهياران تجل

مشاركت فعال با اهالي روستا در امور مختلف از برنامه ريزي، 
(معاونت ندارزيابي پروژه ها ايفاي نقش مي كنظارت، كنترل و 

  ).  1390آموزشي پژوهشكده مديريت شهري و روستايي، 
 
 نتيجه گيري 

در  صالحات ارضي مشاركت به صورت خود انگيختهاقبل از 
سطح واحدهاي سنتي وجود داشت ولي بعد از اصالحات ارضي 
بر اثر فروپاشي واحدهاي توليدي سنتي روستايي و ورود 

از   مكانيزاسيون و دخالت دولت در عمران و آباداني روستاها
و الگوي ضد مشاركت حاكم شد. مشاركت خودانگيخته كاسته 

يين و اين نوع مشاركت بصورت هدايت شده از باال به پا
تحميلي بود كه توسط نيروهاي بيروني هدايت مي شد و بيانگر 

قبل از انقالب اسالمي  از اين رونوعي مشاركت ساختگي بود. 
مديريت روستايي بيروني و بر اساس نظريه برنامه ريزي 
عقالني غيرمشاركتي در چارچوب نظريه نوسازي از باال به 

ز انقالب هم بعد ادستوري و بخشي بود.  به صورتپايين 
مديريت توسعه روستايي در چارچوب نظريه نوسازي در جهت 
مشاركت و اصل عدم تمركز با واگذاري برخي اختيارات و 
فعاليت هاي اجرايي دستگاههاي دولتي به نهادهاي مردمي و 

ولي با جهت غيردولتي جهت افزايش مشاركت مردم بود. 
ديوان  گيري به سوي برنامه ريزي بخشي و گسترش ابعاد

ساالري و فقدان برنامه هاي توسعه از مشاركت روستاييان كم 
نهادهاي ديگر شده و تعاوني هاي توليد كشاورزي، مشاع ها و 

به  الگوي مشاركتي به صورت هدايت شده از باال از مشاركتي
مشاركت محدود به  در اين دوره هم پيروي مي كردندپايين 
برخورداري مناسب از و در تصميم گيري، نظارت و  شداجرا 

 بطور خالصه منافع طرحها مشاركت جايگاه چنداني نداشت.

طي چند دهه گذشته، الگوي مديريتي حاكم بر كشور ما 
از اين رو از طرف ساكنان روستا تمركزگرا (باال به پايين) بود. 

مورد حمايت قرار نگرفت و با وجود فراهم كردن امكانات در 
نتوانست در ارتقاي وضع زندگي روستاها در اوايل انقالب 

روستاييان مفيد واقع شود. و باز هم همچنان مشكالت در 
كه اثرات آن در برنامه هاي  روستاها و شهرها وجود دارد

بهره ولي طي چند سال اخير با  .توسعه گذشته نمايان است
از تجارب دوره هاي گذشته در ارتباط با پيامدهاي  گيري

كرد جهت دستيابي به ز دولت سعي منفي برنامه ريزي متمرك
نتيجه مطلوب و توفيق هرچه بيشتر برنامه هاي توسعه حضور 
مردم را در تصميم گيري ها و برنامه ريزي ها پررنگ تر نمايد 

 مردم باحضور فعال و از اثرات آن مي توان همكاري كه 
ل شوراهاي اسالمي و دهياران را در امور روستا و در مراح

 كرد. ه ريزي روستايي مشاهدبرنامه  مختلف
ي در مردم هايسر راه مشاركت بر موجود انع بزرگوم برخي از 

  به شرح زير مي باشد: جهان سوم و ايران
سياسي و مطابق نظريه وابستگي، اين جوامع از لحاظ  ؛نخست

منشأ اين اعتقاد  .به جهان استعمارگر است هاقتصادي وابست
ساسي در خارج گرفته مي تصميم هاي ا بنابراينعمومي است 

شود وآنچه به صورت فراگرد مشورت تجلي مي كند در واقع 
 گيري نيست . چيزي جز فراگرد تصميم

شكاف بسيار عميقي كه ميان نخبگان و توده مردم وجود  ؛دوم
درصد  90دارد به نحوي كه در پاره اي از اين جوامع بيش از 

اط با نيازهاي در ارتباز جمعيت به كلي فاقد هرگونه آگاهي 
 اساسي جامعه خود هستند.

ت به لحاظ ياز جمع ين جوامع قسمت عمده ايدر ا سوم؛
ش كه فاقد پژوهش و يخاص خو يو اجتماع يط فرهنگيشرا
ستند؛ ياند؛ قادر به مشاركت فعال در ساختمان جامعه ن يآگاه

است  مبهمدن به آن چنان يل رسيشان دور و وسايهدف ها برا
جاد يل به مشاركت را در آنها ايم  اي جهت زهيچ انگيكه ه

   كند. ينم
 
 شنهادهايپپ

ايجاد زمينه مشاركت جوامع روستايي برخي راهكارهاي 
 عبارتند از:

ك كار دسته يآگاه ساختن مردم بر اساس مشاركت آنها در  -1
درك  يآگاه نمودن برا ،زهيجاد انگيا ي، آگاه نمودن برا يجمع

ت افراد و ير احترام و اعتنا به شخصعمل، آگاه نمودن به منظو
  ؛ت در آنهايجاد مسؤوليا



و كشور  يدر روستاها يمردم يهاجاد وگسترش سازمانيا -2
و فرهنگ سازي  توسعه ارتقاء نقش آنها در روند برنامه هاي

ضروري است نهادهاي قانونگذار دركشور لذا  دراين زمينه است.
انوني الزم را براي با تصويب قوانيني مشخص و شفاف، بستر ق

 ، هموار سازند.ي غير دولتيتشكيل و توسعه اينگونه نهادها
 ير دولتيغ ين دولت وسازمانهايموثر و سازنده ب يهمكار  -3

آن  ييز پاسخگوي، و نيشتر ساختار اداريت بيبر شفاف كه بتواند
است تا  يباشد لذا ضرور ر گذاريتاث ،يدر برابر اجتماعات محل

سازنده و  يارتباط يح، كانالهايت صحيريو مد يزيبا برنامه ر
به دور از  بگونه اي كهجاد شده يا  NGOsن دولت ويب يمثبت

برد را در  –ك رابطه برد ير، يه و با حسن تدبيهر نوع حاش
ن كشور برقرار يدر چارچوب قوان ياتوسعه يتهايجهت فعال

     ند.ينما
و  يسازمانده ستايدر رااز يمورد ن يانسان يرويآموزش ن -5  

  .نقش يفايا جهت يردولتيغ يتوسعه سازمانها
به  ك نظام مشاوره و مشورتيجاد يتالش درجهت ا -6 

 ي) در راستايو محل يبوم يان (گروهايكشاورزان و روستائ
ش اعتماد به نفس، اشاعه دانش و ي، افزايريت پذيمسئول

 يهايدان آنها، به منظور ارتقاء توانمنيت در ميريمهارت مد
، يداريپا جهت حفظ، يمحل يروهاين نيدر ب يتيريمد

 تشكلها). ين تشكلها (توانمند سازيا ييوكارا يماندگار
اتكاء سازمانهاي غير دولتي به منابع مالي اعضاء و نيروهاي -7

مردمي جهت استقالل تصميم گيري و سياست گذاري، البته 
و ماهيت دولت نيز مي تواند بدون ايجاد لطمه به استقالل 

مردمي اين سازمانها جهت توسعه و تنوع بخشي به فعاليتهاي 
آنها كمكها و تسهيالت اعتباري خاصي را براي اين گونه 

 سازمانها در نظر بگيرد. 
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