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  چكيده

اما . مشاركت بدون شك عامل اساسي در فرايند فعاليتهاي پايدار اقتصادي است
 مردمى با نهادهاى تشكيل گرديد تا سبب ايران تاريخ درطول دولت نزد تمركز قدرت

در اين تحقيق تشكلهاي مشاركتي موجود در روستاها همراه با . روبرو شود چالش
هاي كاركردي آنها از نظر كارايي و رفع نيازهاي ساكنان، از ديدگاه مردم مورد زمينه

ننده سياسي و مديريتي هاي محدود و تسهيل ك بررسي قرار گرفته و شاخص
مشاركت از ديدگاه صاحب نظران  و متوليان توسعه روستايي بررسي و تاثير آنها بر 

روش تحقيق در اين پژوهش از نظر هدف كاربردي . ميزان مشاركت سنجش شده است
ي روش توصيفي و تحليلي استوار بوده و روش جمع آوري  و به لحاظ روش بر پايه

 نفر از كارشناسان 16از پرسشنامه حجم نمونه تحقيق يعني اطالعات، با استفاده 
نتايج نشان .  نفر از كارشناسان علمي طراحي شده است22متولي توسعه روستايي و 

دهد رضايتمندي از نهادها و تشكلهاي مردمي، شوراي اسالمي، دهياريها،  مي
 بر اساس 5از  1/2 و 5/3 ، 1/2، 3/2شوراهاي حل اختالف و شركت تعاوني به ترتيب 

ميزان جلب مشاركت مردم توسط سازمانهاي دولتي نيز با ميانگين . استطيف ليكرت 
                                                 

  37 پالك -15 - شهرك صدف- بلوار وكيل آباد-مشهد: نويسنده مسئول. 1
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يافته هاي تحليلي تحقيق نيز بيانگر اين است كه .  كمتر از حد متوسط است6/2
 بين ضعف رضايت مردم از عملكرد نهادها و 255/0همبستگي معني داري با ضريب 

هم چنين . دهاي موجود در روستاها وجود داردكاهش ميزان مشاركت آنها با نها
 بين ميزان دخالت دولت در امور نهادهاي -973/0همبستگي معناداري با ضريب 

مردمي با ميزان موفقيت سازمانهاي دولتي در جلب مشاركت مردم در قالب نهادها 
 . وجود دارد

هي، ضعف نهادهاي مردمي، رضايت مردم، عملكرد نهادها، ضعف آگا: كليد واژگان
  .قانون

  
  مقدمه

 بايد از طريق نمايندگي مردم در نهادها يعني در مجامع .مشاركت در خالء انجام نمي شود
تصميم گيري تحقق يابد زيرا سازمانهاي داوطلب مي توانند در تسهيل توسعه نامتمركز، نقش 

اي مشاركت و در واقع گستره اي كه آنها به عنوان ابزارهاي محرك بر. مهمي را ايفا نمايند
. بسيج مردمي موفق هستند، ممكن است بر موفقيت سياستهاي تمركززدايي تاثير داشته باشند

سازمان جهاني (زيرا اين گونه سازمانها به موانع منافع متضاد در يك منطقه كمك مي كند
و سازمانهاي مردمي كه به دست انسان براي ساماندهي به امور ).72: 1371خواربار و كشاورزي، 

: 1388جعفرزاده پور، (تحقق هدفها پديد آمده اند از عمده ترين ابزار توسعه محسوب مي شوند
اما قبل از . مشاركت بدون شك عامل اساسي در ايجاد فعاليتهاي پايدار اقتصادي است). 309

عالوه برآن نقش سازمانها  . گيهاي سطح ملي و محلي وجود داشته باشدآن بايد شناختي از ويژ
 ,Basu(ستي با عوامل و استراتژيهاي توسعه در شرايط محيطي ويژه كشورها منطبق باشدباي

 نشان داد كه توسعه در ابتدا به سازمانهاي مشاركتي و ساختار نهادي 1گولين). 17 :2008
توسعه مربوط است كه ظرفيت و توانايي مردم را دركنترل زندگي و اداره مشكالت جامعه 

هاي مردمي و غير دولتي هستند  نهادهاي مدني، تشكل. (Michael,2002: 5)دهدافزايش مي
كه در حد فاصل توده هاي مردم با دولت بوجود مي آيند و بخشي از مردم را براي دست يابي 

منظور و يادي پور، (به هدفي مشخص در يكي از حوزه هاي اجتماعي، سازماندهي مي كنند
1387 :152 .(  

                                                 
1 -  Gullin 
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 يافته با عملكرد دولت پيوند خورده است و نقش آن در گسترش و مشاركت داوطلبانه و سازمان
شرايط جامعه ايران و مسائل ومشكالت . هاي مشاركت تعريف مي شودمحدود كردن زمينه

مختلف كه اغلب ناشي از برنامه هاي نامتوازن توسعه مي باشد، مشاركت مردم و پيگيري 
سازمانهاي غير . غير دولتي را ايجاب مي كندخواسته ها و اجراي برنامه ها از طريق تشكلهاي 

دولتي متشكل از نيروهاي داوطلب مي باشند و در پيگيري امور مغفول و دستيابي به توسعه 
ولي در تشكيل چنين ) 99: 1384قانعي راد و حسيني، (پايدار نقش مهمي مي توانند ايفا كنند

مهمترين . وانع چندي وجود داردتشكلها و درگير ساختن مردم در امورات مربوط به آنها م
چالش فراروي نهادهاي مردمي از اين منظر اين است كه، دولت صاحب حق انحصاري دراعمال 

با توجه به مطالعات اكتشافي اوليه در  ).131: 1384مسعودنيا، (قدرت و حاكميت زوراست
دولت بعنوان در صورتي كه . منطقه، رضايتمندي كافي ازاقدامات مشاركتي دولت وجود ندارد

گر در گسترش مشاركت مردم در فرايند توسعه روستايي به شمار مي رود و سازو كارها  تسهيل
را براي استفاده از توان و انرژي مردم نواحي روستايي و حل مسائل و مشكالت روستاها طراحي 

توده اي در ايران بنا به داليلي اين استراتژيها عمدتا در جلب مشاركت مردم بصورت . مي كند
بر اساس مسائل فوق . طراحي شده و مشاركت سازمان يافته را با مشكالتي مواجه ساخته است

چرا نهادهاي محلي در جامعه روستايي در : سوال اصلي تحقيق بدين صورت مطرح مي شود
  جلب مشاركت مردم از موفقيت الزم برخوردار نيستند؟ 

  

  مباني نظري تحقيق
به حوزه عمومي تعلق دارد و عرصه عمومي مستقل از دولت و جامعه مدني به معناي كلي 

احزاب سياسي و انجمنهاي . هاي خصوصي است مجموعه اي از نهادها و تشكل
مصاديقي از ) اتحاديه ها، انجمنهاي حرفه اي، انجمنهاي علمي، انجمنهاي ديني(داوطلبانه

 روابط موثر، فعال، سازمان جامعه مدني از). 10: 1384عبدالهي و ساعي، (جامعه مدني هستند
يافته و دوطرفه افراد و گروههاي اجتماعي پديد مي آيد و مدنيت از استقرار نهادهاي اجتماعي، 
فرهنگي، سياسي و اقتصادي كه از ويژگيهاي پايداري، پاسخ به نيازها ، عاليق و آينده نگري 

محمدي، ( مفهوم استمفهوم جامعه مدني محل تالقي اين دو. برخوردارند، بوجود مي آيد
 شكل مي گيرند و ءهاي جامعه مدني بر اساس توافق و قرار داد ميان اعضا تشكل). 7: 1376

ها اصولي وجود دارد كه  در تشكيل اين تشكل. چيزي بيرون از اين قرارداد بر آنها حاكم نيست
ي جمعي اصل سودمندي، انگيزه تجمع افراد است چون در كارها: مهمترين آنها عبارتند از

اصل مسئوليت، مكمل اختيار و عضويت . انتظار مي رود كه منافع افراد بيشتر تامين مي شود
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ها و تقليل قواعد آمرانه   مبناي تفكيك وظايف تشكلاصل تساقط،. هاست داوطلبانه در تشكل
اصل استخدام، مبناي تنظيم روابط افراد بر مبناي حقوق برابر و مسئوليتهاي برابر . آنهاست

ها و اعطاي مسئوليت به افراد در  اصل جبر، مبناي زدودن اجبار از دستورالعملهاي تشكل. ستا
اصل جهل، مبناي جريان آزاد اطالعات در درون . يك سازكار طبيعي و خود پذيرنده است

هاست و اصل شفافيت، مبناي نفي هر گونه پنهان كاري در هر سطحي از روابط درون  تشكل
  ).18: همان(هاست تشكل

ها و مشاركت مردم در جامعه مدني و موفقيت آنها به رابطه دولت و  شكل گيري تشكل
 چهار موج سراسري در اين رابطه ارائه داده هابز. جامعه در چگونگي توزيع قدرت بستگي دارد

 را مشخص -  يعني شروط نهادينه شدن پول و قدرت- در سازه اول دولت بورژوايي: است
 معني تنظيم اقتدار بر مبناي قانون اساسي بر وجهي است كه تا آن زمان موج دوم به. كند مي

 افراد بعنوان شهروند ،در اين شكل. محدود و تنها مقيد به شكل قضايي و وسايل بروكراتيك بود
دولت مبتني بر قانون اساسي ) موج سوم(قدرت . در برابر حاكم داراي حقوق مدني هستند

. به عنوان شهروندان يك كشور داراي حق مشاركت سياسي شدندي افراد  دموكراتيك شد، همه
موج چهارم، پيشرفت به سمت دولت دموكراتيك كه آن را مي توان با  نهادينه كردن قانوني 

تمركز  ايران، تاريخ سياسي درطول). 282 - 286: 1384مك كارتي، (رابطه قدرت، درك كرد
 دولتى كارهاى و ساز از طريق اكثراً ركتمشا موضوع گرديده تا سبب  مركزيدولت نزد قدرت

 هاي قدرت فراروى چالش مردمى مهمترين نهادهاى تشكيل كه است بديهى لذا دنبال شود،
 سازمانهاى غير كردن نقش براى كمرنگ دولتها يي كهبرخي از راهكارها .بوده است سنتى

 :از بود عبارت اند، دولتى اتخاذ نموده
 غيردولتى؛ نهادهاى فعاليت رد غيرمستقيم و مستقيم دخالت -
 ازنظراقتصادى؛ خود به آنها ساختن وابسته و نهادها اقتصادى نياز از سوءاستفاده -
 خود؛ هواداران دست آنها امور زمام سپردن و نهادها بدنه در نفوذ -
 ).79: 1384مسعود نيا، (دولتى  پيمانكاران به غيردولتى نهادهاى تبديل -

اي نيست بلكه مشاركت   مدني مد نظر است مشاركت تودهمشاركتي كه در چهارچوب جامعه
اجتماعي، اقتصادي ) دفاع از حقوق شهروندي(هاي مختلف اعم از قضايي سازمان يافته در زمينه

هاي فراتر از قدرت مردم عمل  و فرهنگي است كه به عنوان رابط مردم و دولت و يا با قدرت
 و نهادهاي (NGO)نهاي غير دولتيدر جامعه مدني اين امر توسط سازما. كنند مي

                                                 
 - Habz 
 - Non Government Organization 
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نهادهايي كه مشاركت مردم را در . هاي مردمي انجام مي شود  وديگر تشكل(GRO)مردمي
  : سازند عبارتند از امر توسعه روستايي امكان پذير مي

هايي مردمي و غير دولتي هستند كه در حد  نهادهاي مدني تشكل: (GRO)نهادهاي مردمي -
 دولت بوجود مي آيند و بخشي از مردم را براي دستيابي به يك هدف فاصل توده هاي مردم با

  .مشخص، و در يكي از حوزه هاي اجتماعي سازماندهي مي كنند
هاي گوناگون گروههاي  اين نهادها مي توانند در زمينه : (LDG)گروههاي توسعه محلي -

 عمراني و توسعه اي و مردمي را در كنار همديگر قرار دهند و قدرت آنها را در انجام كارهاي
 .در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي، حقوقي و غيره متمركز كرده و موجب توسعه محلي شوند

(Weinberger and Hutting, 2001: 1403). 
. كند نهاد قضايي؛ اين نهاد، حقوق مالكيت و اجراي تعهدات طرفين قراردادها را تضمين مي -

فردي و اجتماعي آحاد جامعه ممانعت مي كند و امنيت از تعدي اقويا به حقوق ضعفا و حقوق 
  ).146: 1386راغفر، (سازد و نظم اجتماعي را برقرار مي

نهاد توليد؛ نهاد توليد به دنبال خود مناسبات خاصي را در جامعه بر قرار مي كند و موجب  -
ن اي). 146: پيشين(شكل گيري و رشد نهادهاي ديگري متناسب با نظام توليدي مي شوند

وري اجتماعي،  هاي سود اقتصادي، بهره ها بايستي داراي كاركردهاي افزايشي در زمينه تشكل
آزادي و (برابري در درآمد و دسترسي به امكانات و خدمات، و مشاركت مردم را فراهم نمايند

 ). 37: 1380كرمي، 
عاليت سازمان يك گروه مشتمل بر دو يا چند نفر براي ف): NGO(سازمانهاي غير دولتي -

اين گروه ممكن است براساس . اي است كه جهت خدمت به جامعه تشكيل مي شود ويژه
به عبارت ديگر اين سازمانها به همكاري منطقي . قوانين نوشته شده و يا نانوشته تشكيل شود

 ,Nepal)و عقالني توسط گروهي از افراد براي بهبود اهداف عمومي جامعه اشاره مي كند
شكلي از عقايد اشخاص : ازمانها از دو عنصر مرتبط تشكيل شده استاين س. (59 :2009

] در مشاركت[نسبت به ديگران وسازمانها و دوم رهيافت تكاملي نقشها و رهيافت نقش مكرر 
 ). Gagliardi,2008: 417(تعريف شده است

ثر ي روستايي و عوامل ساختاري مؤ ي بررسي مشاركت روستاييان در فرايند توسعه در زمينه
بر آن در سطح روستاهاي كشور ما تحقيقات متعددي صورت پذيرفته است ولي كمتر به 

                                                 
 - Grass Roots Organization 
  - Local Development Groups 
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. ي اشاره شده است ي عوامل ساختاري و ارتباط آن با مشاركت روستاييان در سطح جامعه مقوله
) 1388(عبدالهي و همكاران  :گيرد در ادامه نتايج تعدادي از اين تحقيقات مورد بررسي قرار مي

 مشاركت تشكل هاي مردمي در برنامه هاي ترويجي پيرامون توسعه پايدار روستايي در تحليل
 درصد شوراها در برنامه هاي ترويجي در سطح زياد تحت 70نشان مي دهند ميزان مشاركت 

. تأثير متغيرهايي از قبيل مشوق ها، دانش توسعه پايدار شوراها، و نيازهاي آموزشي بوده است
 در پژوهشي جامعه شناختي در زمينه عوامل موثر بر تمايل كشاورزان )1385(وثوقي و فرجي 

دهند كه متغيرهاي سواد، فراهم بودن  به مشاركت در يكپارچه سازي اراضي مزروعي نشان مي
فرصت هاي شغلي، ميزان مالكيت زمين، عضويت در گروه، اطالعات، اعتماد مردم به يكديگر، 

زشي داراي رابطه معناداري با متغير ميزان تمايل مالكان به اعتماد مردم به دولت و عوامل انگي
در تحليل ) 1389(آرايش و حسيني . مشاركت در يكپارچه سازي اراضي مزروعي مي باشند

رگرسيوني عوامل موثر بر مشاركت مردم در حفظ، احيا، توسعه و بهره برداري منابع طبيعي 
دهند كه بين متغيرهاي   استان ايالم نشان ميتجديد شونده از ديدگاه كارشناسان منابع طبيعي

 فرهنگي، قابليت هاي مروجين منابع طبيعي، ساختار و -  قانوني، اجتماعي - عوامل سياسي 
برنامه ريزي تشكيالت ترويج، متغيرهاي اقتصادي و روان شناختي با متغير مشاركت مردمي 

اجتماعي و رواني موثر بر در بررسي عوامل ) 1388(هاشمي و همكاران. رابطه وجود دارد
دهند بين متغيرهاي سن، وضعيت تاهل، سطح  مشاركت سياسي مردم شهر تهران نشان مي

با ميزان ... آزادي سياسي و تحصيالت، انعطاف مذهبي، درجه مذهبي بودن، رضايت از زندگي،
در تحليل ) 1388(زارعي و همكاران . مشاركت سياسي رابطه و همبستگي معناداري دارد

عوامل تاثيرگذار بر مشاركت كشاورزان در مديريت شبكه آبرساني بخش جرقويه شهرستان 
اصفهان معتقدند كه عواملي چون مشاركت در حفاظت و توسعه فني شبكه، مشاركت در 

هاي گروهي و  وري آبياري، مشاركت در توزيع بهينه آب، مشاركت در فعاليت افزايش بهره
هاي مشاركت كشاورزان عضو تشكل   درصد كل زمينه72دود همكاري با ادارات دولتي آب ح

  . كند آب بران را در مديريت شبكه آبرساني مشخص مي
و از منابع خارجي نيز مي توان به تعدادي از آنها اشاره نمود كه با تحقيق حاضر داراي شباهت 

مول، به گان را بطور معمعتقد است كه مشاركت كنند) 2011(1 چكوي: از جمله. مي باشند
  گوو.رو به جلو حركت كنند تري ديد دقيق كند با عمومي، ترغيب مي مسائل اميد شناسايي

                                                 
1  - Barry Checkoway 

  - David D. Gow 
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تواند انجام  چگونه مي آن(توسعه روستايي  مفهوم در بررسي مشاركت سوي ديگر)  1983(
 همراه بايد قدرت رويكرد مشاركت با استفاده از توزيع مجدد دهد كه پتانسيل نشان مي) ؟شود

نظر  هاي با استفاده از داده )2002(فرارا. محلي عملي خواهد بود قابليت هاي فيت سازيظر با
 روستا، كه بر اعضاي سطح معتقد است كه نابرابري در تانزانيا، روستايي دهندگان پاسخ سنجي

 اين اثر به خصوص براي مردم نسبتا ثروتمند، در زماني كه .هرگروه تاثير منفي دارد، وجود دارد
ت بطور نسبتا  عيني اندازه گيري مي شود و هم وقتي كه ذهني تعريف مي شود، قابل توجه ثرو

  .  است
  شناسي تحقيق روش

 47شهرستان ايجرود بعنوان يكي از شهرستانهاي استان زنجان،  - قلمرو يا محدوده پژوهش
 34درجه  36 دقيقه تا 5 درجه 36 دقيقه عرض شمالي و 35 درجه 48 دقيقه  تا 49درجه 
شهرستان ايجرود حدود ). 3: 1376سازمان برنامه بودجه، ( طول شرقي را قرار گرفته استهدقيق

از سمت شمال و شمال غرب به شهرستانهاي زنجان و .  كيلومتر مربع مساحت دارد1829
ماهنشان، از سمت شرق به شهرستان ابهر، از جنوب و جنوب شرق به شهرستان خدابنده و از 

اين شهرستان از نظر ارتباطي در مسير جاده . ان كردستان همجوار استسمت غرب با است
  . كيلو متري مركز استان واقع شده  است35زنجان به كردستان و در فاصله 

  
  1390استانداري زنجان، : مأخذ  موقعيت جغرافيايي منطقه)1(شكل

                                                 
  - Eliana La Ferrara 
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 تحقيق و روش شناسي تحقيق، كه روش مناسب هر پژوهش را بر اساس موضوع -روش تحقيق
انتخاب روش تحقيق . ترين بخشهاي فرآيند پژوهش است كند، از مهم طرح آن انتخاب مي

بنابراين هنگامي مي توان . بستگي به اهداف و ماهيت موضوع پژوهش و امكانات اجرايي آن دارد
شايان و همكاران، (در مورد روش تحقيق تصميم گرفت كه عوامل ياد شده مشخص باشند

اين تحقيق، ابتدا تشكلهاي مشاركتي موجود مشاركت در روستاها را همراه با ). 166: 1389
هاي كاركردي آنها در ابعاد مختلف حيات اجتماعي شناسايي كرده، و سپس عملكرد هر زمينه

. دهديك از آنها را از نظر كارايي و رفع نيازهاي ساكنان، از ديدگاه مردم مورد بررسي قرار مي
محدود و تسهيل كننده سياسي و مديريتي مشاركت از ديدگاه پس از آن شاخصهاي 

كارشناسان، صاحب نظران  و متوليان توسعه روستايي بررسي و تاثير آنها را بر ميزان جلب 
 نفر از كارشناسان سازمانهاي 16جامعه نمونه تحقيق، . مشاركت مورد سنجش قرار داده است

  .رشناسان آكادميك است نفر از كا22دولتي متولي توسعه روستايي و 
شود كه آيا  هاي اصلي تحقيق بدين صورت مطرح مي با توجه به مسائل مطرح شده، پرسش

نهادها و تشكلهاي رسمي موجود نقش موثري در مشاركت روستائيان در فرايند توسعه روستاها 
شاركت دارند؟ و آيا بين ضريب مداخله دولت در كاركرد نهادها و تشكلهاي مشاركتي با ضعف م

مردم رابطه معناداري وجود دارد؟ پاسخ موقت به سواالت فوق، فرضيات تحقيق را تشكيل 
  :دهد كه بصورت زير است مي

فقدان يا ضعف عملكردي نهادهاي مردم محور در روستاها منجر به ضعف مشاركت  - 
 .مردم شده است

 مشاركت بين مداخله دولت در كاركرد سازمانها و نهادهاي مدني روستايي با ضعف - 
 .مردم رابطه معناداري وجود دارد

عوامل ساختاري و رضايت از (متغيرهاي تحقيق حاضر در دو بخش متغيرهاي مستقل 
مورد آزمون قرار ) ميزان موفقيت در جلب مشاركت مردم(و متغير وابسته ) عملكرد نهادها

مشاركت رسمي ويژگي عمده متغير مشاركت، جنبه رسمي بودن آن است و بيشتر . گرفته است
مدل تحليلي تحقيق بر مبناي فرضيات و روش  .روستائيان را مورد سنجش قرار گرفته است
  .  شناسي تحقيق بصورت ذيل ترسيم مي گردد
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  1390هاي پژوهش،  يافته  مدل تحليلي متغيرهاي تحقيق) 2(شكل
 

  :ادهاي محلي مورد مطالعه عبارتند ازها و نه تشكل: بررسي تشكلها و نهادهاي محلي در منطقه
نهادهاي مديريتي امور روستاها بر عهده شوراهاي روستايي و دهياريها  -نهادهاي مديريتي) 1

.  درصد آباديها داراي دهياري بودند100در روستاهاي تحت مطالعه از نظر كمي . هستند
منطقه، نشان مي دهد بررسيهاي انجام يافته در خصوص كيفيت عملكردي دهياري روستاهاي 

ميزان رضايتمندي از دهياريها در منطقه . كه مردم از عملكرد دهياريها رضايت كافي را نداشتند
بر اساس اظهارات مردم، عوامل اصلي عدم . در مقياس ليكرت كمتر از حد متوسط است) 4/2(

شنايان سببي رضايتمندي مردم از عملكرد دهياريها، سوي گيري اين تشكلها به نفع شخصي و آ
  . و نسبي است

 عوامل ساختاري
رضايت از عملكرد نهادهاي موجود 

 در روستاها

ميزان موفقيت در جلب 
مشاركت مردم توسط 

سازمانهاي متولي توسعه 
 در زمينه هاي مختلف

، شركت تعاوني مصرف
عملكرد بسيج و انجمنهاي 
خيريه، شورا و دهياري در 

صندوق قرض  داره روستا،ا
الحسنه، شركت تعاوني 

 شوراي حل اختالف، ، توليد
 انجمنهاي خيريه

نفوذ دولت به بدنه تشكلها و سپردن زمام امور به دست هواداران، دخالت 
استفاده ابزاري از نهادها در امور مختلف، تبديل ، نهادهاي انقالبي در تشكلها

، ميل لتي، انحصار قدرت در دست دولتتشكلهاي غير دولتي به پيمانكاران دو
 مردم  از مزاياي  ضعف آگاهيدولت به مشاركت توده اي تا سازمان يافته ،

نهادهاي مشاركتي، ابزاري كردن مشاركت و انحراف آن از اهداف اصلي، ضعف 
سوء استفاده دولت از نيازهاي ، قانون در تشكيل نهادها و مشاركت دادن مردم

 دمياقتصادي نهادهاي مر
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تعداد اين نهاد در روستاهاي . نهاد مديريتي ديگر امور روستاها، شوراهاي روستايي است) 2
داليل عدم وجود شوراها .  درصد روستاها را شامل مي شود6/96 نهاد، معادل 58مورد مطالعه 

پيشين است كه در روستاهاي يدي بالغ و احمدكندي عدم عملكرد مناسب شوراهاي روستايي 
بررسيهاي انجام يافته در خصوص . مردم تمايلي در خصوص انتخاب شوراي جديد نداشتند

روستاهاي داراي اين نهاد نشان مي دهد كه مردم از عملكرد اين نهادها رضايتمندي كافي را 
 در مقياس طيف ليكرت پايينتر از متوسط 53/2ميانگين عملكرد شوراها در روستاها . ندارند

  تاس
 شوراهاي حل اختالف در روستاها از جمله اين نهادها هستند و عملكرد آنها - نهاد قضايي) 3

مطالعات انجام يافته نشان مي دهد كه . عمدتا در حل و فصل اختالفات محلي خالصه مي شود
ميانگين ميزان رضايتمندي . از نظر كمي در تمامي روستاهاي مورد مطالعه اين نهاد وجود دارد

بر .  مي باشد كه در مقياس ليكرت كمتر از متوسط است81/2از عملكرد اين نهادها مردم 
اساس بررسيهاي صورت گرفته، ناتواني و ترس از قدرتمندان روستا و سوي گيري اعضاي نهادها 

 . علل عمده عدم رضايت مردم اظهار شده است
توليد در روستاهاي ينگي كند  از جمله اين نهادها در منطقه شركتهاي تعاوني - نهاد توليدي) 4

و حاجي قشالق است كه بنا به داليلي از جمله كمبود آب و اعتبار ) امام خميني(جامع السراء 
كند تنها در زمينه بيمه محصوالت مالي غير فعال است و شركت تعاوني توليد روستاي ينگي

وص بيمه ميزان رضايتمندي مردم از شركت در خص. كشاورزي، خدمات ارائه مي دهد
الزم به ذكر است كه اين شركت در حال .  مي باشد كه رقم مناسبي است33/3محصوالت  

  .ساخت انبار و تجهيز خود مي باشد
اين شركتها در منطقه مورد مطالعه زير نظر جهاد كشاورزي  - نهادهاي فني، آموزشي و ترويجي) 5

شناسان فني در زمينه هاي مختلف پردازند و عمدتا غير بومي بوده و داراي كار به فعاليت مي
مشاركت مردم با اين شركتها در سطح مطلوبي نمي باشد و عمده مردم از وجود . مي باشد

. چنين شركتهايي اطالع كافي نداشتند، زيرا عملكرد آنها بصورت اعزام كارشناس به روستا است
در متن به آن در حقيقت عملكرد يك سويه بوده و از ماهيت مشاركت به آن مفهومي كه 

تعداد شركتهاي فني، آموزشي و ترويجي در محدوده مورد . پرداخته شده است، به دور مي باشد
شركت تالشگران ايجرود؛ جوقين؛ دهقان يار سعيد :  شركت مي باشد كه عبارتند از6بررسي 

اين شركتها در  .آباد؛ خوشه زرين حلب؛ سبز گستر ايجرود و پشگامان كشت دام ايجرود
 :پردازند هاي زير به فعاليت مي نهزمي
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؛ طرح ...)كود، سبوس، كنستانتره و (بوجاري و فراوري بذر؛ توزيع نهاده هاي دامي و كشاورزي
اصالح و احياء باغات؛ طرح ناظرين گندم؛ طرح مشاورين فني؛ شبكه مراقبت؛ طرحهاي آموزشي 

وستاها؛ برداشت كروكي از و ترويجي؛ تكميل فرم طرح جامع پايگاه اطالعات كشاورزي در ر
؛ بيمه محصوالت زراعي و باغي؛ توزيع نهال و طرحهاي خاك ورزي GPSاراضي كشاورزي با 
  .حفاظتي و آرماني

  
   نقشه ميزان رضايتمندي از عملكرد نهادها) 3(شكل

  هاي تحقيق  يافته
 - وستاييبررسي نقش عوامل ساختاري در ميزان مشاركت از ديدگاه كارشناسان محلي توسعه ر

ضعف عملكرد نهادهاي مدني و تشكلهاي مشاركتي مي تواند ناشي از خال قانوني، ضريب 
دولتها نهادهاي . باشد... دخالت دولت در مديريت نهادهاي مردمي، فقدان آگاهي اجتماعي و

اين . مردمي را وادار مي سازند كه در بسياري از كارها و اقدامات خود از دولت اجازه بگيرند
نگرش بدبينانه نيز نسبت به نهادهاي مردم محور . ند استقالل عمل را از آنها سلب مي كندفراي

باعث مي شود كه دولتها در برنامه ريزي اقتصادي و مالي خود، مساعدتها و تسهيالت را براي 
حمايت از آنها تدارك نبينند و يا در خصوص معافيتهاي مالي سختگيري كنند و يا اگر كمكي 

همچنين از نظر سازمانهاي غير . ها را وادار سازند كه پيرو سياستهاي آنها باشندند آنكرده باش
دولتي مناسبترين شرايط زماني است كه محدوديتهاي قانوني به حداقل كاهش يابد و آنها در 
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نبود . جريان ثبت، تامين نيازها و برقراري ارتباط با مراجع مختلف مشكلي نداشته باشند
 مردمي را به رسميت بشناسد مانع عمده اي براي استحقاق حقوق فردي قوانيني كه تشكلهاي
براي اين منظور الزم است همگام با تغيير ). 174: 1382سعيدي، (واجتماعي افراد است

ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي، ساختارهاي قانوني نيز اصالحاتي را در خود بپذيرد زيرا در 
بنابر تفاسير . دهاي مردم محور وجود خواهد داشتغير اين صورت مانع جدي براي رشد نها

فوق، تجزيه و تحليل مسائل ساختاري موثر در ضعف مشاركت مردم، ابتدا ديدگاه كارشناسان 
  . سازمانهاي محلي توسعه روستايي مورد ارزيابي قرار گرفته است

ستفاده  اtبراي بررسي ميزان موفقيت سازمانهاي دولتي در جلب مشاركت مردم از آزمون 
مشاركت از ) 6/2(نتايج نشان مي دهد كه ميانگين. گرديد كه نتايج آن در جدول زير آمده است

ميزان معني داري جلب .   كمتر است و با ميانه نظري تفاوت معني داري دارد3ميانه نظري 
به . است كه نشان دهنده تفاوت معني دار با ميانه نظري است037/0مشاركت مردم برابر با 

  .رتي ميزان موفقيت جلب مشاركت توسط سازمانها پايين تر از حد متوسط استعبا
  

   ميزان موفقيت در جلب مشاركت مردم توسط سازمانهاي توسعه روستايي)1(جدول
تفاوت ميانگينسطح معناداري دوطرفه آزادي درجه tمقدار  ٪95ي تفاوت با سطح اطمينان  دامنه

 باال پايين

449/2- 15 037/0 4/0- 7694/0- 0306/0- 

  1390هاي پژوهش،  يافته: مأخذ

وضعيت عوامل ساختاري مشاركت مانند نفوذ دولت به بدنه تشكلها و سپردن زمام امور به 
دست هواداران، دخالت نهادهاي انقالبي در تشكلها، استفاده ابزاري از نهادها در امورات 

 tبر اساس آزمون .  مي باشد17/3ارنده در آنها گوناگون، نشان مي دهد كه ميانگين عوامل باز د
  .  به عنوان ميانه نظري پاسخ ها با ميانگين عوامل بازدارنده مقايسه گرديد3تك نمونه اي، عدد 

 اختالف 3با توجه به نتايج جدول زير مالحظه مي شود كه بين ميانگين اين عوامل و عدد
  .  دخالت دولت در حد متوسط بوده استبنابراين ميزان). p> 05/0(معناداري وجود ندارد

  ي ميزان دخالت دولت در نهادهاي مردمي از ديدگاه كارشناسان محلي مقايسه): 2(جدول
 تفاوت ميانگينسطح معناداري دوطرفه  آزادي درجه tمقدار  ٪95ي تفاوت با سطح اطمينان  دامنه

 باال پايين

345/0  15 747/0 17778/0 2513/1- 6069/1 

  1390هاي پژوهش،  يافته: أخذم
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براي بررسي رابطه بين ميزان دخالت دولت در امور نهادهاي مردمي با ميزان موفقيت 
سازمانهاي دولتي در جلب مشاركت مردم در قالب نهادها از آزمون همبستگي استفاده شد كه 

  عبارت ديگربه.  است05/0 كمتر از pدر اين آزمون مقدار . نتايج آن در جدول زير آمده است
 بين ميزان دخالت دولت در امور نهادهاي مردمي با 05/0رابطه معناداري در سطح خطاي 

به . ميزان موفقيت ضعيف سازمانهاي دولتي در جلب مشاركت مردم در قالب نهادها وجود دارد
نشان مي دهد دخالت دولت ارتباط زيادي با ضعف ) -973/0(نحوي كه مقدار آماره آزمون 

  .   مردم داردمشاركت
بر اساس اظهارات كارشناسان محلي، روش جلب مشاركت مردم از سوي دولت با ميزان 

زيرا ميانگين . نفوذي كه در امور نهادهاي مردمي داشته، از كارايي الزم برخوردار نبوده است
شوراها، (موفقيت در جلب مشاركت مردم در قالب سازمانهاي غير دولتي و نهادهاي مردمي

اين امر نشان .  در سطح پاييني قرار دارد-  كه در اصل آنها نيز دولتي مي باشند–...) ي ودهيار
مي دهد كه دولت عالقه زيادي به مشاركت مردم بصورت توده اي دارد تا سازمان يافته، زيرا 
حمايتهاي الزم را از اين تشكلها به عمل نياورده تا بتوانند با اتكا به خود مديريت الزم را در 

بنابراين ميل دولت به مشاركت توده اي مي تواند بعنوان متغير مداخله گر . توسعه داشته باشند
بين ميزان دخالت دولت و ميزان موفقيت سازمانهاي دولتي در جلب مشاركت مردم بصورت 

جهت سنجش و اثبات واقعي بودن رابطه مداخله دولت و . رسمي نقش تاثير گذاري داشته باشد
 در جلب مشاركت مردم، رابطه بين ميل دولت به مشاركت توده اي با ميزان موفقيت آنها

 . موفقيت آنها در مشاركت دادن مردم مورد آزمون قرار داده شد
براي بررسي رابطه بين متغيرهاي ميزان موفقيت سازمانهاي دولتي در جلب مشاركت مردم 

آزمون همبستگي استفاده شد كه در قالب نهادها با ميل دولت به مشاركت توده اي مردم از 
.  است05/0 كمتر از 049/0 با ميزان pدر اين آزمون مقدار . نتايج آن در جدول زير آمده است

با توجه به .  بين اين دو متغير وجود دارد05/0به عبارت ديگر رابطه معناداري در سطح خطاي 
عني هر چه قدر ميل دولت است رابطه آنها بصورت معكوس است ي) -/408(مقدار آماره آزمون 

  . به مشاركت توده اي بيشتر باشد موفقيت دولت در جلب مشاركت سازمان يافته كمتر است
ميزان آگاهي اجتماعي و كيفيت قوانين مربوط به مشاركت در امر دخالت مردم در فرايند 

ا و زيرا يكي از مسائل مهم در مشاركت، شناخت زمينه ه توسعه روستاها بسيار مهم است،
چگونگي مشاركت است كه آگاهي از آنها مي تواند در گسترش درگيري مردم در امور گوناگون 

همچنين وجود زمينه هاي قانوني براي مشاركت مردم . روستاها نقش تعيين كننده داشته باشد
آگاهي و كيفيت و كميت قانون در  بنابراين جهت تاييد نقش تاثيرگذار. بسيار مهم است
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براي بررسي ميزان آگاهي مردم . ، نظر كارشناسان را مورد ارزيابي قرار مي دهيممشاركت مردم
.  استفاده شد كه نتايج آن در جدول زير آمده استtاز ديدگاه كارشناسان از آزمون 

.  تفاوت معناداري برقرار است3نشان مي دهد بين ميزان آگاهي و ميانه نظري ) 4/4(ميانگين
  .هي كمتر از متوسط ارزيابي شده استبه عبارتي ميزان ضعف آگا

  
    ميزان ضعف آگاهي مردم از ديدگاه متوليان محلي توسعه روستايي)3(جدول

 ٪95ي تفاوت با سطح اطمينان  دامنه
 آزادي درجهtمقدار 

سطح معناداري 
 باال پايينتفاوت ميانگين دوطرفه

5/3 15 025/0  4/1 2894/0 5106/2 

  1390وهش، هاي پژ يافته: مأخذ
  

 كه نتايج آن در جدول t-testبراي بررسي ميزان ضعف قانون از ديدگاه كارشناسان از آزمون 
 نشان مي دهد ضعف 008/0است با سطح معناداري ) 4(ميانگين اين متغير. زير آمده است

ي تفاوت معناداري دارد و مي تواند مانع مشاركت مردم در قالب نهادها) 3(قانون با ميانه نظري
  .مدني باشد
   ميزان ضعف قانون در جلب مشاركت مردم از ديدگاه متوليان محلي توسعه روستايي)4(جدول

 ٪95ي تفاوت با سطح اطمينان  دامنه
 آزادي درجه tمقدار 

سطح معناداري 
 باال پايينتفاوت ميانگين دوطرفه

354/3 15 008/0 1 3256/0 6744/1 

  1390هاي پژوهش،  يافته: مأخذ
پس از بررسي عوامل  -بررسي عوامل بازدارنده ساختاري مشاركت از ديدگاه كارشناسان آكادميك

بازدارنده ساختاري مشاركت مردم از ديدگاه كارشناسان اجرايي، مسائل را از نگاه كارشناسان 
بررسي نتايج بخش قبلي نشان مي دهد كه ميزان جلب . اكادميك مورد بررسي قرار گرفت

 در زمينه هاي گوناگون 1م بصورت رسمي با وجود دولتي كردن نهادهاي مردميمشاركت مرد
بدين وسيله مسائل فوق را از ديدگاه .  بدست آوردنتوانسته است موفقيت رضايت بخشي

كارشناسان غير دولتي و يا خارج از حوزه اجرايي مورد تحليل قرار مي دهيم تا بتوانيم با تلفيق 

                                                 
   ميزان دخالت در حد متوسط - 1
  2,6 ميانگين موفقيت - 
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در اين . دات الزم را براي بهبود وضعيت مشاركت در منطقه ارائه نماييمآنها راهكارها و پيشنها
مرحله متغيرها به چهار بخش تقسيم شده است، ضعف آگاهي مردم از مزاياي مشاركت سازمان 

سپس به . يافته، ضعف و يا خالء قانوني، ميل دولت به مشاركت توده اي  و ميزان مداخله دولت
  . دازيمآزمون هر يك از آنها مي پر

براي بررسي اندازه وضعيت آگاهي مردم از مزاياي مشاركت از ديدگاه كاشناسان علمي از 
 تك tسپس بر اساس آزمون .  مي باشد5/4استفاده شده است كه ميانگين آن برابر   tآزمون 

با .  به عنوان ميانه نظري پاسخ ها با ميانگين عوامل بازدارنده مقايسه گرديد3نمونه اي، عدد 
 اختالف معنا داري 3توجه به نتايج جدول مالحظه مي شود كه بين ميانگين اين متغير و عدد

   ).p> 05/0(وجود دارد
  

   ارزيابي ضعف آگاهي از مزاياي مشاركت توسط روستاييان از ديدگاه كارشناسان آكادميك)5(جدول
 ٪95ت با سطح اطمينان ي تفاو دامنه

 آزادي درجهtمقدار 
سطح معناداري 

 باال پايينتفاوت ميانگين دوطرفه

196/520 014/0 5/1 5813/0 4187/2 

  1390هاي پژوهش،  يافته: مأخذ
  

. آزمون نشان مي دهد كه ميزان آگاهي مردم از مزاياي مشاركت داراي اهميت بسيار است
با مقايسه نظر كارشناسان محلي و كارشناسان جامعه دانشگاهي مي توان گفت ضعف شديد 
آگاهي درباره مشاركت در جامعه روستايي مورد مطالعه، عامل اصلي سطح پايين مشاركت 

يكي از توانمنديهاي ارزنده آگاهي اجتماعي، توان جلب مشاركت مردمي است كه از . است
طريق توسعه شناخت، معرفي راهبردهاي مشاركت، ارتباط دادن موضوع مشاركت به منافع 

ان و هدايت آنان به سمت توجه به اطالعاتي كه اين امر را فردي و گروهي مشاركت كنندگ
را “ مشاركت واقعي”آگاهي اجتماعي در شكل آرماني خود، . سازد، به دست مي آيد ممكن مي

جلو گيري “ اجباري”و احتماالً “ مشاركت تحميلي”ايجاد مي كند و از هر گونه كمك به ايجاد 
  .كند مي

ميزان اهميت آن از ديدگاه . روي مشاركت استخالء قانوني از ديگر مسائل پيش 
براي بررسي ضعف و  .كارشناسان مورد بررسي قرار گرفته كه نتايج آن در زير ارائه مي گردد

 استفاده شده است كه tخالء قانون در مشاركت مردم از ديدگاه كارشناسان علمي از آزمون 
د كه ضعف و خالء قانوني به عنوان اين ميزان نشان مي ده.  مي باشد75/3ميانگين آن برابر 
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 تك نمونه اي مالحظه مي tبر اساس آزمون . يكي از عوامل بازدارنده مشاركت عمل مي نمايد
 95 اختالف معني داري در سطح اطمينان 3و عدد) 75/3(شود كه بين ميانگين اين متغير

  .درصد وجود دارد
 اي مردمي از ديدگاه كارشناسان آكادميكه   ارزيابي از ضعف قانون در حمايت از تشكل:)6(جدول

 ٪95ي تفاوت با سطح اطمينان  دامنه
 آزادي درجهtمقدار 

سطح معناداري 
 باال پايين تفاوت ميانگين دوطرفه

3 20 031/0 75/0 6368/1- 1368/3 

  1390هاي پژوهش،  يافته: مأخذ
 استفاده tانشگاهي از آزمون وضعيت دخالت دولت در امور نهادهاي مردمي از ديدگاه علمي د

 3و عدد) 95/3(با توجه به نتايج جدول مالحظه مي شود كه بين ميانگين اين متغير. شد
  . درصد وجود دارد99اختالف معني داري در سطح اطمينان 

  
  ميزان دخالت دولت در امور تشكلها از ديدگاه كارشناسان آكادميك)7(جدول

 ٪95ي تفاوت با سطح اطمينان  دامنه
 آزادي درجه tمقدار 

ي سطح معنادار
 باال پايينتفاوت ميانگين دوطرفه

181/7  20 006/0 95/0  529/0 371/1 
  1390هاي پژوهش،  يافته: مأخذ

 است و نشان مي دهد كه اين - /992 بدست آمده براي شاخص دخالت دولت بتايمقدار 
 مشاركت دارد و با تغييرات آن شاخص تاثير معكوسي بر ميزان موفقيت سازمانها در جلب

. به عبارتي هر چه دخالت كمتر، ميزان جلب مشاركت بيشتر. ميزان مشاركت نيز تغيير مي كند
 نيز تاثير معكوسي بر مشاركت داشته است و با - /263مقدار بتاي متغير نفوذ در بدنه تشكلها با 

واحد ميزان مشاركت را باال / 263 كاهش نفوذ در بدنه نهادها به اندازه مقدار بتاي بدست آمده،
 تاثير معكوسي بر ميزان - /106 متغير استفاده ابزاري دولت از نهادها با مقدار بتاي. مي برد

اين متغير نيز همانند متغيرهاي فوق بصورت معكوس بر مشاركت مردم تاثير  . مشاركت دارد
  .افزايش آن برابر با كاهش مشاركت است و برعكس. مي گذارد
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 الگوي رگرسيوني چند متغيره براي تحليل تاثير متغيرهاي مداخله دولت بر ميزان جلب )8(ولجد
  مشاركت

 شرح ضرايب استاندارد ضرايب غيراستاندارد
B Std. Error Beta 

 .T  Sig مقدار

 000/0 460/58  090/0  952/4 ضريب ثابت
 000/0 -683/22 -992/0 030/0 -683/0 دخالت نهادهاي انقالبي
 000/0 -5/7 -263/0 040/0 -303/0 نفوذ در بدنه تشكلها

 000/0 -162/2 -106/0 000/0 -222/0 استفاده ابزاري از نهادها
  1390هاي پژوهش،  يافته: مأخذ

  

 ي پيشنهادات  نتيجه گيري و ارائه
، امروزه توسعه يافتگي داشتن مواد خام و پتانسيل توليدي نيست، بلكه قدرت چانه زني مردم

اين قدرت مي تواند از طريق مشاركت مردم در قالب . ميزان توسعه يافتگي را نشان مي دهد
انجمنها، سازمانهاي غير دولتي و غيره انجام گيرد تا از اين طريق مردم بتوانند به حقوق 

بررسيها نشان مي دهد كه منطقه مورد مطالعه، عالوه بر اينكه از خالء . شهروندي نايل آيند
مهمترين نهاد و .  رنج مي برد ، نهادهاي موجود نيز از كارايي الزم برخوردار نيستندنهادها

تشكلهاي مردمي موجود شوراي اسالمي، دهياريها، شوراهاي حل اختالف و شركت تعاوني 
.  است1/2 و 5/3 ، 1/2، 3/2ميزان رضايتمندي مردم از اين تشكلها به ترتيب . روستايي است

تي در زمينه بازرگاني و تجاري، تعاونيهاي روستايي است و به داليلي چند مهمترين نهاد مشارك
از جمله كمبود اعتبار، كمبود انبار و ناآگاهي مردم از وظايف اين نهادها، موجب ضعف مشاركت 

  .  تقليل داده است1/2مردم با آنها شده و ميزان رضايتمندي را تا 
ي اول   در رابطه با فرضيههيم پرداخت كهدر پايان به اثبات يا رد فرضيات تحقيق خوا

پايين تر ) 3(ميانگين رضايتمندي روستاييان از عملكرد نهادها در سطح منطقه از ميانه نظري 
جهت سنجش ارتباط ميزان رضايتمندي با ميزان مشاركت از آزمون همبستگي پيرسون . است

ي معني داري   ، رابطه05/0ز استفاده گرديد و نتايج نشان مي دهد درسطح معني داري كمتر ا
توان گفت كه ضعف  بنابراين مي.  بين اين دو متغير وجود دارد255/0با ضريب همبستگي 

رضايت مردم از عملكرد نهادها باعث كاهش ميزان مشاركت آنها با نهادهاي موجود در روستاها 
ه همان فرضيه ك H1 رد و H0با توجه به مباحث فوق مي توان نتيجه گرفت كه فرض. شده است

  .تحقيق است، اثبات مي شود
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 بين ميزان 05/0در سطح خطاي ) -973/0(ي دوم، همبستگي معناداري در رابطه با فرضيه
دخالت دولت در امور نهادهاي مردمي با ميزان موفقيت سازمانهاي دولتي در جلب مشاركت 

ي دهد كه هر چه دخالت نتايج رگرسيون چند متغيره نشان م. مردم در قالب نهادها وجود دارد
سازمانهاي دولتي در امور تشكلهاي محلي باالتر رفته ميزان جلب مشاركت مردم و استفاده از 
نيرو و انرژي مردمي در راستاي توسعه روستاها كاهش يافته است و عالوه بر آن ميزان 

با . ه استوابستگي مردم به دولت و واگذاري امورات خود به دست اندركاران دولتي بيشتر شد
استناد به همبستگي بين ميزان موفقيت در جلب مشاركت با معكوس دخالت دولت و همچنين 

 درصدي متغيرهاي دخالت نهادهاي دولتي در امور تشكلهاي مردمي، 90تاثير گذاري بيش از 
  .  فرضيه تحقيق اثبات مي گردد

  :ستاييان عبارتند ازترين راهكارهاي پيشنهادي جهت بهبود روند افزايش مشاركت رومهم
با توجه به ضعف عملكرد نهادهاي موجود در منطقه همانند شوراها، دهياريها و شوراهاي حل  -

اختالف و فقدان نهادهاي توليدي، بازرگاني و مالي، ترغيب و تشويق افراد با نفوذ و معتمد محلي رفع 
فوذ در نهادهاي مردمي همانند زيرا هر چه افراد با ن. مشكالت و پيشبرد امور ثمر بخش خواهد بود

شوراها عضويت داشته باشند مي توانند رابطه اعضاي نهاد را هم با مردم و هم با دولت بطور مناسب 
 .بر قرار سازند

 .هاي تعاوني توليد روستايي ضرورت تشكيل و گسترش شركت - 
 تشكيل شوراهاي محلي برنامه ريزي؛ اين شوراها مي تواند بصورت محلي جهت شناخت - 

 .مشكالت و تعريف اهداف و اولويت سنجي مسائل روستاها ايجاد گردد
تشكيل جلسات اطالع رساني توسط سازمانهاي مختلف در روستاها و انتقال تجربيات ساير  - 

 .كشورها و مناطق مختلف به روستائيان
ايجاد گروههاي پيشرو در زمينه هاي گوناگون اقتصادي براي آگاه سازي مردم از طريق  - 

 .ش توام با تجربهآموز
برگزاري كميته هاي مشورت با روستائيان و بررسي مسائل و مشكالت موجود جهت برنامه  - 

 . ريزي براي سال آينده
آگاهي اجتماعي نسبت به آثار و كاركرد نهادها و تشكلها اندك است واز سوي ديگر  - 

ش و معرفي آثار و بنابراين آموز. سازمانهاي مردمي در منطقه براي الگو سازي معدود هستند
اين . كاركردهاي مثبت و تجربيات كشورهاي مختلف و سازمانهاي مردمي موفق ضرورت دارد

امر از طريق انتشار ماهنامه براي روستاها توسط سازمانهاي مختلف در حيطه كاركرد خود 
 .مي تواند در توسعه روستايي موثر واقع شود
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 و شهروندي جهت كاهش و تهديد قدرت افزايش آگاهي مردم در ارتباط با حقوق مدني - 
دولت در خصوص دخالت در امور نهادها و تشكلهاي مردمي و دفاع از حقوق شهروندي در 

 .برابر جبر قدرت فرا فردي
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