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  چكيده
رسـد   نظر مي به. شود  امري دور از دسترس تلقي مي،امروزه توسعه روستايي بدون نهادينه شدن مشاركت 

هـاي توسـعه روسـتايي بايـد          هاي محلي در برنامه     شرط يا زمينة اساسي براي مشاركت اجتماع        سه پيش 
هدف پژوهش حاضر، تحليل تـأثير ايـن عوامـل بـر     . اجتماعي، اداري ـ مديريتي، و ساختاري : فراهم شود

رود    روستايي در حوضه آبخيـز حبلـه       محور در توسعه    هاي غيردولتي و اجتماع     مشاركت روستاييان، سازمان  
آوري و با روش تحليل محتـوا، تحليـل           هاي مورد نياز با استفاده از مصاحبه با آگاهان محلي گرد            داده. است

هاي رهبـري و سـازماندهي در ميـان           مهارت«دهد كه در بين عوامل اجتماعي،         نتايج نشان مي  . شده است 
در اين زمينه شايسته است مديران و كارشناسـان و طراحـان           . ، بيشترين تأثير را داشته است     »روستاييان

پذيري بيشتري در مورد روستاييان از خود  هاي مشاركتي در هرگونه فعاليت مشاركتي، انعطاف       داخلي پروژه 
ريزان نيز بايد توجه داشـته باشـند كـه يكـي از               برنامه. نشان دهند و نقاط ضعف موجود را برطرف سازند        

فرايند تخصيص منابع و دانش و اطالعات       «هاي مشاركتي     سازي اثربخشي پروژه     بيشينه عوامل مهم، براي  
» شـان بـراي تغييـر    هـاي  آگاهي روستاييان نسبت به حقوق قـانوني و توانمنـدي  «است تا  » به روستاييان 
  .افزايش يابد

  
ـ     ؛الگوي مشاركتي توسعه روستايي: ها واژه كليد  تحليـل  ؛اختاري عوامـل اجتمـاعي، اداري ـ مـديريتي و س

  .رود  حوضه حبله؛محتوا
  
  مقدمه

در .  مقولـه مـشاركت اسـت   ،ريزي اقتصادي ـ اجتماعي و توسعه روسـتايي   هاي برنامه هاي اساسي در حوزه يكي از چالش
، و در   )33،  1382-3مؤسسه توسعه روستايي ايـران،      (روست     ايران با بحران مشاركت روبه     يزمان حاضر كه جامعه روستاي    
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شود، براي رسـيدن بـه ايـن          ه امروزه توسعه روستايي بدون نهادينه شدن مشاركت امري دور از دسترس تلقي مي             حالي ك 
). همـان (هاي اساسي در اعمال مشاركت بايد فـراهم شـود    ها يا زمينه شرط رسد كه در جوامع محلي پيش     نظر مي   هدف به 

محـور در توسـعه       هاي غيردولتـي و اجتمـاع       ن، سازمان هدف پژوهش حاضر، تحليل تأثير اين عوامل بر مشاركت روستاييا         
پرسش اصلي تحقيق اين اسـت كـه چـه عـواملي در الگـوي مـشاركتي توسـعه            . رود است   روستايي در حوضه آبخيز حبله    
براي پاسخ به اين سؤال، با فرض علمي، سه عامل اجتمـاعي، اداري ـ   . رود مؤثر بوده است روستايي در حوضه آبخيز حبله

هاي توسعه روستايي در نظر گرفته شد تا ميزان نقش            ، و ساختاري مؤثر بر مشاركت مستقيم روستاييان در برنامه         مديريتي
آوري اطالعات، مصاحبه با آگاهـان محلـي در نظـر     از اين رو روش گرد. هر عامل از ديدگاه خود روستاييان مشخص شود   

  . مصاحبه تحليل شدگيري از تكنيك فراواني عبارات، متن گرفته شد و با بهره
  

  اي  مباني نظريه
 (CBOs) 2 محور و اجتماع (NGOs) 1 دولتي هاي غير  سازمانداوطلبانةهاي گروهي  مشاركت، فرايند درگيري در موقعيت

ـ   كه  گيري براي اموري است       ريزي يا تصميم    و مردم محلي در برنامه     آنـان را  و  گـذارد  ثير مـي أبر معيشت يا محيط آنـان ت
، و  15 ،1379تبـار،    علـوي ( يكديگر را ياري دهند      ،ليتئومسبا پذيرش   هاي گروهي    د تا براي دستيابي به هدف     انگيز برمي

شـرطي بـراي    عنـوان پـيش   بـه اين مفهـوم  ). Maurel, 2007, 630-639 و 126، 1381سسه توسعه روستايي ايران، ؤم
كنـد    گذاري مـي    نفعان هدف    برخوردهاي بين ذي    و فصل   شود كه توافقي اجتماعي را براي حل        گفتماني در نظر گرفته مي    

)Elsasser, 2002, 291-300 .(شود تـا بتواننـد اصـالحات     كيد ميأدر فرايند مشاركت، بر توزيع قدرت بين شهروندان ت
نفعـان، يعنـي    بخشي از ايـن ذي ). Tosun, 2005, 333-352(اجتماعي معناداري را القا كنند و در منافع آن سهيم شوند 

NGO  و  هاCBO            سازند   هاي سنتي آزاد مي     ها ضمن پيگيري اهداف خود با مشاركت اجتماع، منابع همگاني را براي پروژه
نفعان هستند و به برخـي از         آنان ابزار الزم فرايند انتقال و توانمندي ذي       . كنند  ود كيفيت زندگي ساكنان كمك مي     بو به به  

رسـانند    وسعة پايـدار و اطمينـان از همـاهنگي اجتمـاعي سـود مـي              منظور پيشبرد اهداف ت     سازوكارهاي اصلي اجتماعي به   
 ).Asadi-Lari et al., 2005, 474-482، و 102-81، 1384طاهرخاني و قرني، (

نفعـان اصـلي     كـه در اثـر ناديـده انگاشـتن ذي     اي   بروز يافت و كارگزاران اجتمـاعي      1950توسعه مشاركتي در دهه     
كـار   آن را بـه  ،اي، از دفاع از راهبرد باال به پايين توسـعه، نااميـد شـده بودنـد            عهها و شكست الگوهاي نخستين توس       پروژه

اي به تمركزگرايي شديد،   پاسخي ريشه1980هاي مشاركتي در اوايل دهه  روش). Botchway, 201, 135-153(گرفتند 
الگوهـا هنگـامي نمـود يافـت كـه          سؤاالت درباره تناسب ايـن      . ريزي بود   و رويكردهاي باال به پايين در پژوهش و برنامه        

المللـي اغلـب عمـر كوتـاهي داشـت       هاي بـين   هاي جهان اول در جهان سوم و با حضور حكومت يا كمك سازمان              حل  راه
)Ericson, 2006, 242-266 .(وگوي مدني، اكنون عـادي   به اين ترتيب در چارچوب محيطي غيرمتمركز در مسير گفت
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1. Non – Governmental Organizations (NGOs) 
2. Community – Based Organizations (CBOs) 
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ها با آموزش  هاي محلي و مذهبي و روستاها به بحث گذاشته شود و در پروژه نشسترسد كه مسائل محيطي در  نظر مي به
 Bainea(نيازي از مشاوره با كارشناسان، به فرايند مديريت، جنبة مدني بخشيده شود  مردم محلي در حد امكان، بدون بي

et al., 2007, 148-173 .(هاي عقالني،  سازي ساليق و ارزش در فرايند مشاركت بايد بر تركيب كارشناسي فني، تصميم
 ـ بيـان   1هـاي عقالنـي   البته اين فرايندها بايد با قواعد مقرر در گفتمـان . ها تكيه كرد و تبادل متقابل استدالالت و انديشه

-Renn, 2006, 34( داللـت دارد ـ مهـار شـوند     2وگو شده در نظريه كنش ارتباطي هابرماس كه بر شكل خاصي از گفت

بـراي  اي  هايي متعهـد شـوند، از جملـه وفـاق بـر سـر شـيوه        شرط كنندگان به پيش ورت كه تمام مشاركت   ؛ به اين ص   )43
  3.الطرفيني حل مرضي دن به راهيگيري نهايي يا رس تصميم

سـاالرانه و     زمان با طـرح فراينـدهاي مـردم         گرايانه در كشف حقايق، هم      گرايانه و ابطال    نقد رويكردهاي كمي، تقليل   
ريزي براي مديران     ريزي از باال به پايين، معنا و مفهومي تازه از برنامه            ظريات هابرماس، با تشكيك در برنامه     مشورتي در ن  

وگو و    وجود آورد و پژوهشگران هم به اين انديشه دست يافتند كه در تمام مراحل پژوهشي از طريق گفت                   و كارشناسان به  
هاي   جاي استفاده از معرف     رو به   از اين .  نهايي محيط زيست كمينه سازند     ناشان را با كاربر     توانند فاصله    مي 4كنش ارتباطي 

يابد و  گرايي علمي مي شناسي خود را در تقليل هاي شناخت هاي پويا ـ كه ريشه  هاي سامانه كمي براي سنجيدن پيچيدگي
كوشند بـا توجـه بـه اهميـت درك      يكند ـ بر پايه فلسفه مشاركتي، م  يابي تأكيد نمي هاي چاره لزوماً بر تنوع پيچيدة جنبه

هاي مرتبط و هدفمند مشكالت محلي،        دست آوردن جنبه    براي به . ها مشخص شوند    زمينه محلي، اهداف، تنظيم و اولويت     
 Reed et(الزم است عامالن اجتماعي فعاالنه در فرايند پژوهش درگير شوند تا اقدام يا تغيير اجتماعي برانگيختـه شـود   

al., 2006, 406-418 .(      اگرچه ايدة پژوهشگران براي كار صميمانه با اجتماعات، زودتر شـكل گرفتـه بـود، امـا در دهـه
هاي متنوع زيادي در اين زمينه طـي سـه دهـه         روش. شناسي رسمي شناخته شد     عنوان روش   هش مشاركتي، به  و پژ 1970

محيطـي از طريـق    ت زيـست هـدف اصـلي، حمايـت از كليـ    ). Johnson et al., 2003, 287-306(گذشته شكل گرفت 
ابزاري . كار رود   سازي آگاهانه در مديريت و پشتيباني از زمين و منابع به            توانست در تصميم    آوري اطالعاتي بود كه مي      جمع

داري و نيـز   سـاالري و مـشاركت در حكومـت    گذارد بايد با اصول مردم      كند و به اشتراك مي      آوري مي   كه اطالعات را جمع   
تـرين ايـن ابزارهـا، ارزيـابي      از مهـم ). Hunsberger et al., 2005, 609-627(سياسي سازگار شود برابري اجتماعي و 

اي عملي از فنوني اسـت كـه مـردم            ي مجموعه ياز ديد چمبرز، ارزيابي مشاركتي روستا     .  است (PRA)5ييمشاركتي روستا 
ريـزي، اقـدام، پـايش و     راي اهداف برنامـه شان با ديگران ب محلي را براي بيان و اشتراك تجارب و دانش زندگي و شرايط       

هـاي    گردد تا بـراي مـشاركت در برنامـه          ها براي مردم محلي برمي      كه به خلق فرصت     طوري  سازد، به   ارزشيابي توانمند مي  
گذاري بـراي آن، تعهـد قـوي         گري و اندازه سرمايه     اين توانمندسازي بيشتر به گستردگي و شيوه تسهيل       . كاري توانا شوند  

 ).Ericson, 2006, 242-266( و ميزان عالقه و شكيبايي در برابر اجتماع بستگي دارد زماني،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rational Discourse 
2. Dialogue 
3. Compromise 

4 .Communicative Action:سـاالرانة   اي در مناظره هنجـاري علـوم اجتمـاعي دربـاره مـشاركت همگـاني بـراي بهبـود پايـة مـردم            نظريه
  سازي تصميم

5. Participatory Rural Appraisal 
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عنوان عنـصر اصـلي توسـعه بـر مـشاركت بنـا        به) روستا(در الگوي مشاركتي پايين به باال، فعاليت در سطح اجتماع   
هاي  ا با حداقل نهاده در اين سطح تنه).ESCAP, 1996, 22-24 و Andersson et al. 2005, 2407–2422(شود  مي

  سازي اجتماعي براي مشاركت از طريـق افـزايش سـطح آگـاهي،              آماده. يابد  بيروني، توسعه به افزايش معناداري دست مي      
در سطح اجتمـاعي بـسياري از كـارگزاران         . كننده است   اجتماع، و بهبود رفاه اساسي تعيين     افزايش اعتماد به نفس اعضاي      

هـاي عـام    اما با توجـه بـه ويژگـي   ). ESCAP, 1996, 22-24(توانند مساعدت كنند  ها ميCBOها و NGOحكومتي، 
هـاي    اداري، و تـسلط نخبگـان، ويژگـي       ايي باال در نظـام      رهاي سياسيِ تمركزگ    كشورهاي در حال توسعه، ازجمله ويژگي     

گرايي    و تسلط سرنوشت   فرهنگي ازجمله انفعال در برابر مسائل عمومي جامعه، كمبود آموزش، ساختارهاي اجتماعي سنتي            
، اكنون توسعه روستايي با رويكرد حداكثر دخالت دولت، اعمال قدرت، )Tosun, 2005, 333-352(عدالتي  ها بي طي قرن
مؤسـسه توسـعه   (رو اسـت   عنوان عنصر مضرّ ثبات ملي روبه      نگري و تعصب سازماني دولت و گاه تلقي مشاركت به           بخشي

هـا و محورهـاي اصـلي توسـعه پايـدار روسـتايي        است كه مشاركت از مؤلفـه   حالي ين درا). 33،  1382-3روستايي ايران،   
  ). 1شكل (عنوان يك داده در فرايند توسعه روستايي نقش دارد  آيد و با ايجاد سازوكارهايي به شمار مي به

  

  

  

  

  

  

  
 
  

  

  
  
  
  

  ثر بر الگوي مشاركتي توسعه روستاييؤعوامل م:  الگوي مفهومي تحقيق.1كل ش
  33 ،1382ـ3 و24 ،1381بهمن ، سسه توسعه روستايي ايرانؤم با توجه به گانهاي نگارند  يافته:منبع       

  حفاظت از منابع
  پايه محيطي

  يكپارچگي فضايي و
  روستا برابر شهر و توسعه

  توانمندسازي و افزايش
  آزادي عمل و انتخاب مردم

  وري و بهرهي ارتقا
 سازي اقتصاد روستايي تنوعم

  جانبه  همهيارتقا
 كيفيت زندگي

  

 عوامل اجتماعي

  

وابستگي ذهني

  

ري و رهب
  سازماندهي

  

اعتماد به نفس

  

 عوامل اداري و مديريتي

  گيپيچيد
  هاي اداري رويه

و نهادسازي 
گيري  شكل
  هاي تشكل

  مردمي

  

 پذيري انعطاف
  تخصيص

   منابع و دانش

  
در تمركز  ميزان
ها و  ريزي برنامه
 ها گيري تصميم

آگاهي به حقوق و 
ها براي  توانمندي

  تغيير

  

  ي بخشيواگذار
 اختيارات از قدرت و

راستايي  هم
تمركززدايي در 
  اهداف و اجرا

  

  گرايش
  تحولبه 

 

 عوامل ساختاري
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اين عوامل به شرح زيـر      . براي ايجاد سازوكارها، عوامل مؤثر بر الگوي مشاركتي توسعه روستايي بايد شناسايي شود            
 :شود بررسي مي

 ميـان روسـتاييان، اعتمـاد بـه نفـس روسـتاييان بـراي               هاي رهبـري و سـازماندهي در        شامل مهارت : اجتماعي •
 .هاي بيروني گيري هاي اساسي، و ميزان وابستگي روستاييان به تصميم گيري تصميم

هاي مردمي و نهادهاي مدني جلب مشاركت روستاييان،  گيري تشكل شامل نهادسازي و شكل: اداري ـ مديريتي  •
متغيـر و پويـاي   پذيري الزم بـراي فراينـدهاي    تاييان، انعطافتخصيص منابع و دانش و اطالعات مورد نياز روس 

هـاي تمركـز اداري بـر     هـاي توسـعه و احاطـه و كنتـرل نظـام      هـا و پـروژه   ريزي طـرح    مشاركتي، تمركز برنامه  
 .هاي اداري گيري، و ميزان پيچيدگي رويه تصميم

 براي تغييـر، انعطـاف بـراي واگـذاري          ها  هاي آن   نديمشامل آگاهي روستاييان از حقوق قانوني و توان       : ساختاري •
 .بخشي از قدرت و اختيارات به روستاييان، و گرايش به تغيير وضع موجود در ميان مجريان

نعمتـي و  (كننـد   جو را كوششي براي استفادة بهينـه از امكانـات ذكـر مـي     همين دليل است كه مديريت مشاركت  به  
  ).165، 1386بدري، 
  

  ناحيه مورد مطالعه
 و  (UNDP) 1قدام ملي مديريت پايدار منابع آب و خاك براساس برنامه مشترك ميان برنامة توسعة سازمان ملـل                برنامه ا 

دو هدف اصلي اين پروژه عبارت .  آغاز شد1376در سال ) ها و آبخيزداري كشور    ها، مرتع   سازمان جنگل (وزارت كشاورزي   
بهبود كيفيت زندگي كاربران منابع طبيعي با تأكيـد         ) 2(عي، و   دستيابي به الگوي مديريت مشاركتي منابع طبي      ) 1: (است از 
 زيرپروژه را 4هاي تهران و سمنان در حال انجام است و  رود واقع در استان اين پروژه در حوضه حبله    . برداري پايدار   بر بهره 
رسـتان دماونـد و فيروزكـوه        روسـتا را در دو شه      8كارشناسان براي اجراي زيرپروژة آبخيزداري در فـاز اول،          . گيرد  دربرمي

اين روستاها در دامنه جنوبي رشته كوه البرز قـرار دارنـد و منبـع درآمـد                 ). 1376-86 رود،  دفتر پروژه حبله  (انتخاب كردند   
هـاي مـشاركتي و همچنـين پـژوهش           از آنجا كه سطح اجراي پـروژه      . شود  هاي متوسط تأمين مي     روستاييان عمدتاً از دام   
رو بـا مـشاوره بـا         ايـن   از. توانـست گـسترده باشـد        جامعة نمونه اين پژوهش نيز نمي      ، اجتماع باشد  مشاركتي بايد در سطح   

رود، روستاهاي پايلوت از ديدگاه ميزان پيشرفت به دو دستة موفق و ناموفق تقسيم شدند و از                   كارشناسان دفتر پروژه حبله   
  .هاي لزور و نجفدر انتخاب شدندرود از هر دسته به ترتيب روستا بخش آبخيزداري پروژه ملي حبله

  
  رود هاي توسعه مشاركتي در سرآب حبله روند كلي طرح

  :هاي مرتبط با آن اجماالً به ترتيب زير است فرايند اجراي اين پروژه و طرح
ها بـا كارشناسـان بـومي، اعـضاي شـوراهاي             و برگزاري نشست  ) وضعيت موجود (ها و اطالعات      وري داده آ جمع •

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. United Nation Development Programme 
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 ، معتمدان و آگاهان محلي براي مشخص شدن نحوه مشاركت؛اسالمي روستاها

 ؛ PRAهاي آموزشي مديران و كارشناسان براي آشنايي با پروژه و ضرورت مشاركت، و تمرين فنون  كارگاه •

بـراي افـزايش آگـاهي      ) خواندنـد » هميـاران توسـعه   «بعـدها خـود را      (گران محلي     هاي آموزشي تسهيل    كارگاه •
 ها؛  سازي بستري براي طراحي و اجراي مشاركتي پروژه ك منطقه و فراهمدرخصوص مشكالت آب و خا

 گري همياران توسعه؛   با تسهيلPRAهاي  ها در كارگاه حل ها و راه شناسايي مشكالت، نيازها، پتانسيل •

 شوراي هماهنگي و هسته مركزي توسعه پايدار؛: دروني شدن نهادهاي توسعه مشاركتي •

 هاي روستاييان با حضور كارشناسان بيروني پروژه؛  بندي به اولويتها با توجه  طراحي پروژه •

  .ها اجراي پروژه •
رود در    چارچوب كلي فرايند مشاركت و نوع روابط بين مديران، كارشناسان، طراحان، ناظران و پيمانكاران در پـروژه حبلـه                  

  . شرح داده شده است2شكل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رود ه حبلهپروژمشاركت در يند ا چارچوب فر.2شكل 
  1386 محلي، تابستان آگاهان مصاحبه با گان برمبنايهاي نگارند  يافته:منبع         

  
  هاي اجرا شده در ناحيه مورد مطالعه طرح

) بدون رعايت ترتيب زماني يا اهميت     (اند    برداري رسيده   هايي كه در اين دو روستا اجرا شده و به مرحله بهره             برخي از پروژه  
بنـد    پـروژه آب  ) 2(پروژه آبخيـزداري كـشكرز و كاشـت ابتكـاري نهالـستان مثمـر،               ) 1(روستاي لزور شامل    : اينها هستند 

زايـي    طرح گياهان دارويي با هدف اشتغال     ) 5(،  »خيل و عشايري  «ساماندهي جاده و مناطق     ) 4(انبار علوفه،   ) 3(رود،    سياه

آينده
محيط زيست

كارشناسان ملي و 
  المللي بين

نظارت فني بر تهيه(
ها از  و اجراي طرح

راه جلسات تلفيق و
 )مشاهده مستقيم

رودحوضه حبله

3 
4 

5 6

اعضاي هسته(مديران داخلي پروژه
  )يدارمركزي توسعه پا

 )تهيه طرح و نظارت بر آن(

 شوراي هماهنگي
 )تصويب طرح و نظارت بر آن(

جامعه محلي

ها و پيمانكاران داخلي كارگروه
 )اجراي طرح(

اعضاي(مديران داخلي روستا
  )شوراي اسالمي روستاها

)امور جاري و همكاري با هسته(

1
2

7
8

ابـالغ) 3 (؛ابالغ مـصوبات  ) 2 (؛ها، و شكايات از موارد عدم همكاري         ديدگاه هاي پيشنهادي، انتقادها،    ها و طرح    ه بسته ئارا) 1(: توضيحات
هـا، امـور اداري و مـالي، هـاي پيـشرفت پـروژه    ها و گزارش نويس طرح ارسال پيش) 4 (؛هاي مصوب كارشناسي شده، و واريز اعتبار      طرح

هـاي ديگـر بـراي رفـع مـشكالت   در صورت لزوم با گـروه      هر كارگروه (ها    هزينه ارائه گزارش، پيشنهاد و صورت    ) 5 (؛ها  درخواست مجوز 
هـاي  تئـ ، تقسيم كار، پرداخت دستمزدها، اعـزام هي       »هاي روستاي لزور    رسانه«توجيه مردم محلي از طريق      ) 6 (؛)مشترك همكاري دارد  

.هاي دولتي و مردمي زمانجلسات مشترك براي هماهنگي و همكاري سا) 8 و 7 (؛پيگيري كار به مركز و استان، نظارت و كنترل كيفيت
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عمـومي انجاميـد و     كـن      به ساخت سالن خشك    (GEF) 1محيطي جهاني   براي زنان كه با جلب تسهيالت صندوق زيست       
قـرق داوطلبانـة برخـي از مراتـع؛ و در           ) 6(،  )ابتكاري(ثمره تداوم اين پروژه است      » ريزبرگ البرز «تأسيس شركت تعاوني    
هـاي    يافتـه ... (هـاي روي رودخانـه و         نوسـازي پـل   ) 2(بهسازي و بازسازي راه بـين مـزارع و          ) 1(روستاي نجفدر شامل    

  ). 1386 با توجه به مصاحبه با آگاهان محلي، نگارندگان
روستاهاي حوضه با گذشته بايد گفت كه تـا پـيش از اجـراي              به بيان مردم محلي و در مقام مقايسة وضعيت كنوني           

ماندند، و اگر هم      كرد، روستاييان درمي    طور معمول به مشكالت محلي اعتنايي نمي        كه حكومت مركزي به     صورتي  پروژه در 
شد، باز هم مـردم مـشاركتي نداشـتند ولـي اكنـون بـا               مĤبانة ناشي از درآمدهاي نفتي به روستاها روانه مي          ي قيم ها  بودجه
بـه ايـن ترتيـب مـردم بـا          . هايي كه براي توزيع قدرت و ثروت صورت گرفته است، روستاها در حال توسعه هستند                تالش
محيطـي، بـه    سازي بهتر اقتصادي و زيست  و تصميم اشته  يابي حول مشكالتي كه از نظرشان بيشترين اهميت را د           سازمان

 و Anderson, 2001(انـد   ناپذير از ساختارهاي فرهنگي و اجتمـاعي ـ اقتـصادي جامعـه تبـديل شـده       شهرونداني جدايي
، اين  داخلي و بيروني  عالوه بر اين، به گفتة كارشناسان       ). 1386هاي نگارندگان با توجه به مصاحبه با آگاهان محلي،            يافته

اندرسون كه از نزديك بـا روسـتاهاي ايـن ناحيـه برخـورد      . هاي موفق الگوي مشاركتي در ايران بوده است    ناحيه از نمونه  
دارد كه پيشرفت مشاركت در اين روستاها هماننـد پيـشرفت معلـولي اسـت كـه تـا چنـدي پـيش                   داشته است، اذعان مي   

  .ستتوانست راه برود و اكنون قهرمان دوي المپيك ا نمي
  

  شناسي تحقيق  روش
هاي اجتماعي ـ    از واقعيت اي كيفي و برگرفته  مقوله،مشاركت. پژوهش مشاركتي همراه با توسعه مشاركتي گسترش يافت

كـه بـا گـرفتن عكـس فـوري        اقتصادي جامعه است و روش برخورد با آن در اين پژوهش، از نوع كيفي انتخاب شد، چـرا                 
هـا و باورهـاي پايـدار و سـاير            هاي جديد، ارزش    پيچيدگي روابط متقابل بين افراد، برنامه     . توان تغييرات را كشف كرد      نمي

رود و روستاييان از اين       شكاف اطالعاتي بين مسئوالن اجراي پروژه حبله      . رويدادهاي سازماني به پژوهشي عميق نياز دارد      
ي دارد و      بر بودن، پايـداري و عمـق        رغم زمان   اين روش به  . تواند پر شود    طريق مي  بيـشتري در مقايـسه بـا پـژوهش كمـ

همچنـين بـراي   . كننـد  ي طبيعي دست يافت كه افراد بدون دخالت در فرايند سياسـي پيـشنهاد مـي               يها  حل  توان به راه    مي
تواننـد    كـار نمـي    بررسي مشكالت مربوط به مطالعة فقر كه معموالً روستاييان در روش تجربي در برخورد با محققان تـازه                 

ورد با روستاييان با خداند در بر كه در بعضي موارد محقق نمي با توجه به اين. د، سهولت اجرايي بيشتري وجود داردبيان كنن 
مارشـال و راسـمن،     (كنـد     پذيري الزم را براي او ايجاد مي        رو خواهد شد، اين روش، انعطاف       هايي روبه   چه كنش و واكنش   

  ).66-65، 1385 و سلطان عليزاده، 203-206، 1381
يافته و رسمي با آگاهان محلي بهره گرفته شد؛ كه يكـي              ساخت  در اين پژوهش مشاركتي از روش مصاحبه باز، نيمه        

اين نـوع   . رود  شمار مي    به 3ها  آوري داده   گرد) در برابر غيررسمي  (هاي رسمي      در روش  2اي  هاي ارزيابي سريع هسته     از روش 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Global Environmental Fund 
2. Core Rapid Appraisal Methods 
3. Formal (vs. Informal) Modes of Data Collection 
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المللي توسعه، بـا اتكـا بـر آن بخـش      هاي بين در سازمان 1ان توسعههايي است كه كارورز ترين روش مصاحبه يكي از مهم 
در يكي از اشكال اين نوع مصاحبه       . كنند  صورت محلي مديريت مي     اي از ارزشيابي و مطالعات مبتني بر سياست را به           عمده

در موضوعِ مـورد  شان  شود كه براساس دانش و تجربة خاص   تنها با تعدادي از آگاهاني مصاحبه مي      ) روش پژوهش حاضر  (
سازد كه از ميـان       هاي مناسبي را مشخص مي      برحسب ماهيت و وسعت كندوكاو، پژوهشگر گروه      . شوند  بررسي انتخاب مي  

 تـا   10اي از     تعداد آگاهان معموالً در دامنه    . كند  شوند و سپس تعدادي را از هر گروه انتخاب مي           ميآگاهان محلي برگزيده    
دست آمده عمدتاً بستگي به اين دارد كه در انتخاب آگاهان محلي چه ميزان وقت                 ت به دقت و عمق اطالعا   .  نفر است  25

ها مديريت شوند، آگاهان به       كنندگان آموزش ديده باشند، مصاحبه      يافته باشند، مصاحبه   ها توسعه   به كار گرفته شود، پرسش    
  ).Kumar, 1993, 11-13(ها ضبط شوند  تر برانگيخته شوند، و پاسخ هاي بيشتر و مرتبط پاسخ

شود كه در موقعيت و مقـامي هـستند    طور كه از نام آن پيداست ـ با افرادي مصاحبه مي  دربارة جامعه آماري ـ همان 
رود يـا سـاير       آگاهاني انتخاب شدند كه در پـروژة ملـي حبلـه          . هايي را فراهم آورند     ها و بينش    توانند اطالعات، ايده    كه مي 
: 1گـروه   :  گـروه انتخـاب شـدند      5ايـن افـراد از بـين        . كردنـد   در روستا ايفاي نقش مي    هاي مشاركتي و خودجوش       پروژه

ريـزان، كارشناسـان و       طراحان، برنامـه  (اعضاي هسته مركزي توسعه پايدار      : 2؛ گروه   )همياران توسعه (گران محلي     تسهيل
مديران داخلي روستا اعم    : 5 گروه   اعضاي شوراي هماهنگي؛ و   : 4پيمانكاران محلي؛ گروه    : 3؛ گروه   )مديران داخلي پروژه  

  .از اعضاي شوراي اسالمي روستا يا دهيار
 نفـر از    12رود،     مطلع محلي منتخب، با توجه به جمعيت و ميزان تأثيرگذاري در اجراي موفق پروژه ملـي حبلـه                  16از بين   

  .  انتخاب شدند1 نفر از روستاي نجفدر به شرح جدول 4روستاي لزور و 
  شوندگان  اي پرسشه ويژگي. 1جدول 

  گروه  روستا  سن  جنس   گروه  روستا  سن  جنس   گروه  روستا  سن  جنس   گروه  روستا  سن  جنس 
  5  *نجفدر  30  مرد  2  لزور  35  مرد  4  لزور  50  مرد  5  لزور  35  مرد
  5  نجفدر  45  مرد  1  لزور  30  مرد  3  لزور  40  مرد  4  لزور  70  مرد
  1  نجفدر  70  مرد  1  لزور  40  مرد  5  لزور  45  مرد  4  لزور  40  مرد
  4  نجفدر  60  مرد  4  لزور  30  مرد  3  لزور  40  مرد  4  لزور  65  مرد

  ساكن فيروزكوه * 
  كنندگان  مصاحبه:منبع

  
  پايايي و روايي

نتيجه   پژوهشگر مدت يك ماه را براي انتخاب آگاهان و مصاحبه با ايشان صرف كرد و در روستاي لزور سكونت يافت، در                    
االمكان زنان هم انتخاب شوند  در انتخاب افراد سعي شد حتي. مسائل آشنايي بيشتري داشتند   با افرادي مصاحبه شد كه با       
حين اجراي پروژه براي مـشاركت زنـان   داليل اجتماعي و مشكالتي كه خود روستاييان   اما به ،و از مصاحبه محروم نشوند    

رود و    د آمده، با اسناد رسـمي دفتـر پـروژة حبلـه           هاي گر   داده. آورده بودند، زنان تمايل چنداني براي مصاحبه نداشتند         پيش
  .اسناد رسمي محلي تطبيق داده شد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Development Practitioners 
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هاي داخلي حين انجام پروژه زياد بود و كيفيتي فنـي و تخصـصي داشـت، بـا شـروع هـر                        جا كه تعداد نشست     از آن 
ام هـان محلـي، تمـ     هـاي آگا    براي دقت در ثبت گفتـه     . شد  مصاحبه، موضوعات اصلي به سادگي بر زبان مطلعان روان مي         

ظـاهر غيرمـرتبط ـ     مطلبي ـ حتي مطالب بـه  سازي شد و در مرحله اول هيچ   پيادهWordپرداز  ها ضبط و در واژه مصاحبه
انحـراف از    مگر آن كه احتمال      ،شونده بود   در طول مصاحبه، مديريت زمان و مسير آن تقريباً بر عهدة مصاحبه           . حذف نشد 
  .آمد وجود مي بحث به

  
  ه و تحليل اطالعاتروش تجزي
بينانـه يـا عينـي يـا          طور واقع    روشي است كه براساس آن خصوصيات زباني متن مصاحبة آگاهان محلي به            1تحليل محتوا 

). 212، 1373هولستي، (آيد  دست مي هايي درباره مسائل غيرزباني و محتوايي به شود و از آنها استنتاج سامانمند شناخته مي
شـود    ، عيني بودن، منظم بـودن، تكرارپـذير بـودن و آشـكار بـودن محتـوا توجـه مـي                     اساسيِ در تحليل محتوا، به اصول    

  ).28، 1378كريپندورف، (
گيـري   آوري اطالعات، از آنجا كه واحد ثبت، عبارات متن مصاحبة آگاهان محلي بوده است، نتايج با بهره     پس از گرد  

نامه، براي عملياتي شـدن       اين ترتيب كه پس از تنظيم پرسش      استخراج شد؛ به    از تكنيك تحليل محتواي فراواني عبارات       
سـازي مـتن    سنجش تأثير عوامل اجتماعي، اداري ـ مديريتي و ساختاري بر مشاركت روستاييان و ضبط مصاحبه و پيـاده  

، عبارات مرتبط با هريـك از عوامـل در جـدول خـود قـرار                Concordance و   Word  ،Excelافزارهاي    آن، با كمك نرم   
يـك عبـارت از     كـه امكـان دارد        هـا نيـست چـرا       ها نشانة فراواني مطلق آن      البته فراواني . ها مشخص شد    ت و فراواني  گرف
 2عنوان مثـال در جـدول    به. كار گرفته شود هاي آگاهان محلي برحسب مفهوم آن در چندين عامل فرعي و اصلي به        گفته
  . بندي عبارات آمده است اي از دسته نمونه

  بندي عبارات آگاهان محلي  اي از دسته نهنمو. 2جدول 

 f  بندي دسته  عبارت

كارشناسان ادعا بر اين داشتند كه طرحي كه محلي تهيه بشود
 قابليك كارشناس شايد اصالًطرح  با  وبايد خيلي فرق بكند

م هما خيلي بهكه  گفتند خودشان بعداًاما آنها  .مقياس نباشد
ند خودش را در حد يكتوا روستايي هم مي. نزديك هستيم

  .كارشناس مطرح كند

  ها   پروژهگيري براي اعتماد به نفس روستاييان در تصميم .1
  )عبارت مثبت) (عامل اجتماعي(
  ها  ه طرحئ خودباوري روستاييان در ارا.2
  )عبارت مثبت) (عامل اجتماعي) (عدم وابستگي ذهني به بيرون(

1  
  
1  

  1386جه به مصاحبه با آگاهان محلي، هاي نگارندگان با تو  يافته:منبع  
  
  هاي تحقيق يافته

چـه   گويـان را آزاد گذاشـته بـود تـا چنـان      يافته بود، پرسشگر پاسخ ساخت نامة آگاهان محلي از نوع نيمه   از آنجا كه پرسش   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Content Analysis 
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بيفزايـد، ولـي    گويـان بعـدي       شده الزم دانستند اضافه كنند تا آنها را به سؤاالت پاسخ            هاي تعيين   مطلبي خارج از چارچوب   
كـه از     نظر از مواردي    صرف. شود  هاي نامناسب سازگار مي     اي بود كه در موارد بعد، پرسش        گونه  نحوة پرسش به  . چنين نشد 

رسد براي روسـتاييان   نظر مي هاي فردي بر فرايند مشاركت ـ به  همانند تأثير ويژگينمايند ـ   ديدگاه دانشگاهيان جالب مي
جز برخي مـوارد متفرقـة خـارج از           عبارتي ديگر، به    به. نداشته است آيد، مورد ديگري اهميت        مي جز مواردي كه در ادامه      به

هاي نگارنده با توجه به       يافته(بندي كرد      هچارچوب مصاحبه، مطلبي وجود نداشت كه نتوان در يكي از موارد زير آن را دست              
  ).1386مصاحبه با آگاهان محلي، 

  
  عوامل اجتماعي

  ري و سازماندهي در ميان روستاييانهاي رهب مهارت
تنها در بين عوامل اجتماعي بلكه در بين تمـام عوامـل، بـر مهـارت                 ها، آگاهان محلي نه     براساس تحليل محتواي مصاحبه   

اند و اين مهم در مهارت رهبري مـديران داخلـي پـروژه               رهبري و سازماندهي در ميان روستاييان بيشترين تأكيد را داشته         
هاي فكري شوراي هماهنگي،  ريزي و الگوسازي، جذب مشاركت مديران داخلي پروژه در برنامه.  يافته استتجلي بيشتري

سـازي رونـد پـروژه بـراي مـردم،            هـا، شـفاف     مشاركت مالي و فيزيكي روستاييان، مشاركت در طراحي، نگهداري پـروژه          
ها و ايجاد تعهد و مـسئوليت   گيري تندسازي تصميمهاي مذهبي در پيشبرد اهداف پروژه، مس     گيري ماهرانه از پتانسيل     بهره

ها و امكانات سادة تبليغ       گيري از روش    بهرهدر روستاييان، برقراري ارتباط قوي و هماهنگي كامل با مديران بيروني پروژه،             
هـاي فنـي و تخصـصي،         نفـع در قالـب كـارگروه        هـاي ذي    بسيج همگاني، جذب مشاركت گـروه     و فراخوان عمومي براي     

هـا و     بنـدي   هـاي روسـتاييان، تقـسيم كـار، رعايـت اولويـت             هـا و ايـده      اندهي مشاركت سنتي، بازتاب مناسب طـرح      سازم
بخشي به نيازهـاي عمـومي و اجتمـاعي ـ اقتـصادي مـردم، جلـب         گيري از منابع و امكانات، اولويت ها در بهره بندي زمان

عه محلي، ايجاد هماهنگي و برگزاري جلسات مشترك        هاي توس   موافقت بانك جهاني در انتخاب روستاها در طرح صندوق        
گنجد، قدرت رهبـري      با مديريت داخلي روستاها، مديريت منابع مالي و انساني و بسياري موارد ديگر كه در اين مقاله نمي                 

  .اند و سازماندهي بااليي از خود نشان داده
روسـتاييان بيـشترين تـأثير منفـي را بـر           آگاهان محلي اذعان داشتند كه مشكالت رهبري و سـازماندهي در ميـان              

ناهمـاهنگي و   : انـد از    ها مرتبط است، عبارت     روندهاي مشاركتي داشته است، كه مهمترين آنها كه با مديريت داخلي پروژه           
شـدة توليـد     هاي تعاوني به رسميت شـناخته       گيري از پتانسيل    بروز اختالف با مديران داخلي روستاها، ضعف در تداوم بهره         

هـا و رونـد پـروژة         گيـري   سازي مـردم از تـصميم       هاي موجود، ضعف در آگاه      گيري از پتانسيل    طور كلي بهره    يي و به  روستا
هـا در برابـر       ناپـذيري   گياهان دارويي، قائم به ذات نبودن مديريت داخلي و وابستگي آن به افـراد خـاص، برخـي انعطـاف                   

  . ها  و كارشكني ها و ناماليمات مخالفت
  

  هاي اساسي گيري س روستاييان براي تصميمنف به اعتماد
توان به اينهـا     اند، كه از جمله مي      ها اعتماد به نفس بااليي داشته       هاي پروژه   گيري   روستاييان در تصميم   ،بنا به گفته آگاهان   
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گران    تسهيل نفس  به  گيري در پروژه انبار علوفه و شركت تعاوني توليد روستايي، اعتماد            ها، تصميم   طراحي پروژه : اشاره كرد 
كلي ادارة عمـومي روسـتاها و         طور  هاي ارزيابي مشاركتي روستايي، به      هاي آموزشي خود و كارگاه      محلي در مديريت كارگاه   

خودجـوش و مبتكرانـه،     هـاي     هـا در پـروژه آبخيـزداري و نهالـستان كـشكرز، پـروژه               گيري  تمركززدايي از دولت، تصميم   
  . رود و مانند آن بند سياه يابي آب اتع و مكانگيري در شوراي دامداران، قرق مر تصميم

  
  هاي بيروني گيري ميزان وابستگي روستاييان به تصميم

ها از استقالل فكري،     ويژه طراحان داخلي پروژه     چه مطلعان محلي به زبان آوردند گوياي آن است كه اكثر روستاييان به              آن
د در طراحي و توجيه فني و اقتصادي و مـديريت مـشاركت مـالي               هاي خو   ها و توانمندي    گيري  خودباوري و اتكا بر تصميم    

انـد و دخالـت نادرسـت ديگـران و      ها و دفاع از پروپوزال خود در جلسات كارشناسان بيروني به خوبي برخوردار بـوده            پروژه
ها ايمان    طراحيوگوها و     هاي فكري خود در گفت      روستاييان به ظرفيت  . كردند  شان را نفي مي     هاي  ناديده گرفتن توانمندي  

دسـت گـرفتن تـولي امـور      رق و توزيع مراتع، پيـشنهاد بـراي بـه   قهايي از اين خودباوري، اجراي خودجوش        دارند و نمونه  
  .رود است بند سياه اي كوچك، و استقالل پيمانكاران داخلي در اجراي پروژه آبه عنوان دولت روستاها و ايفاي نقش به

ها در اين روستاها حاكميت داشـته   گيري اينك نيز نظام باال به پايين بر تصميم و هماز آنجا كه پيش از اجراي پروژه     
هاي بيروني معطـوف اسـت و كارشناسـان و مـديران بيرونـي را                 گيري  است، ذهنيت برخي روستاييان همچنان به تصميم      

متولي ارائه منـابع و     عنوان    به دولت به  همچنين روستاييان   . شمارند  برمي  كنندگان اعتبارات پروژه    عنوان متوليان و تأمين     به
هـا را بـه سـمت         توان آن   دليل ميزان باالي تمايل پرداخت در ميان روستاييان مي          دانش و اطالعات وابستگي دارند، كه به      

  .سوق داد) ها البته در صورت وجود اين پتانسيل(بخش غيردولتي ترويج روستايي 
  

  عوامل اداري ـ مديريتي 
  هاي مردمي و جلب مشاركت روستاييان گيري تشكل نهادسازي و شكل

هـا و صـرف آن در         سازي و تجميـع مـديريت و سـود كـل پـروژه              به گفتة آگاهان، كارشناسان داخلي پروژه براي نهادينه       
انـد كـه از       ريزي ساالنة روستاها و تقسيم سود بين سهامداران، اقدام به تأسيس شركت تعاوني توليد روستايي كرده                 بودجه
اقدام مـذكور بـه داليلـي ازجملـه       . رود  شمار مي   ترين اقدامات آنها در الگوسازي مديريت مشاركتي توسعه روستايي به           مهم

هاي راهبـري   عدم شناخت يا عدم پذيرش موارد اختالف عقيده، موانع يا مشكالت حقوقي، و عدم شفافيت در برخي نقش               
  .قيت نرسيده استف موبه

هاي مشاركتي است كـه نـسبتاً بـه           عنوان جلوة فعاليت    ها به    محلي، معرفي كارگروه   يكي از تأكيدات مشترك آگاهان    
هـر دو مـشاركتي و   (كـشي آب آشـاميدني      قبل از وارد شدن پروژه در ساخت حمام عمومي يا لولـه           . اند  خوبي نهادينه شده  

ها نه تنها     برخي كارگروه . كردند  ها در قالب هيئت امنا يا جمعي از معتمدان محلي ايفاي نقش مي              ، اين كارگروه  )خودجوش
وظايف و حقوق مشخصي برعهده گرفتند، بلكه مثالً كارگروه دامداران ـ كه  در طول پروژه نهادينه شدند و در تقسيم كار، 

هـا ـ بنـا     كارگروه. در پروژه حضور داشت ـ پس از اتمام فاز اول با نام شوراي دامداران، امور مرتبط با خود را پيگيري كرد 
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مشاركتي در ايجاد ارتباط و هماهنگي تنگاتنگ بين مردم و مديران صورت يك نظام مديريتي  ر اظهار آگاهان محلي ـ به ب
  .كنند عمل مي

نهادينه شدن طرح عمومي گياهان دارويي در قالب شركت تعاوني ريزبرگ البرز، درخواست كارشناسان پروژه بـراي                 
عنـوان كـانون كارشناسـان و         تقل يا غيردولتي، نهادينه شدن هستة مركـزي بـه         عنوان سازماني مس    سازي پروژه به    نهادينه

ساالري، و مشاركت بين مردم و مديران روسـتاها در اداره امـور          كلي دروني شدن الگوي مردم      طور  مديران داخلي پروژه، به   
انـد مـديريت مـشاركتي        ردهدهد روسـتاييان تـالش كـ        شده در پروژه، نشان مي      هاي تجربه   عمومي روستاها با تعميم شيوه    

  .كارآمدي را از طريق نهادسازي شكل دهند
منـد كـردن حركـت از مـشاركت سـنتي بـه مـديريت مـشاركتي و          هاي متعدد و تالش براي نظـام     گروه تشكيل كار 

محور هسته مركزي با انتخاب تشكل شوراي هماهنگي، تشكيل سازمان غيردولتـي              ساالرانه، تشكيل سازمان اجتماع     مردم
هاي مردمي و نهادهاي مـدني در   شركت تعاوني ريزبرگ البرز، نشانگر آن است كه تشكل   ت تعاوني توليد روستايي و    كرش

  .اند خوبي شكل گرفته هرجا كه نياز بوده است به
رود كـه وظيفـه نظـارتي و     بنـد سـياه   اند، همانند گروه هماهنگي آب     ها فعال بوده    حين اجراي پروژه  ها    برخي كارگروه 

هـاي ديگـري نيـز        كـارگروه . ژه را برعهده داشته است    نگي بين پيمانكاران محلي و كارشناسان و مديران داخلي پرو         هماه
گروه خيل عشايري تارينزا كه وظيفة ساماندهي مناطق خيل عشايري تارينزا را            كنند، مانند كار    صورت فصلي فعاليت مي     به

  . ماه اول سال فعال است6برعهده دارد و تنها 
انـد و از       نه تنها هميشه فعال هستند بلكه به شـوراي دامـداران تبـديل شـده               ،ها ازجمله دامداران    گروه دي از كار  تعدا

اي و    آيند و ارتباط خوبي بين آنها و مديران محلي و ناحيـه             شمار مي   نفعان به    ذي  ها در حوزة فعاليت     تأثيرگذارترين كارگروه 
هايي مانند كشاورزي نيز كه هميـشه فعـال    كارگروه. دداران ـ برقرار شده است هاي مرتبط ـ ازجمله تعاوني گوسفن  تعاوني

  .ضرورت دارد كه تداوم فعاليت و مديريت داشته باشنداند و  نيستند، به شوراي كشاورزي تغيير نام داده
  

   و اطالعات مورد نياز روستاييان تخصيص منابع و دانش
شان    افكار، دانش بومي و ابتكارهاي     ،در هر طرح   وژه، عالوه بر مشاركت مالي    آگاهان اعالم كردند كه روستاييان در هر پر       

برداري هستند تمام ايـن       هايي كه اكنون در روستاها در حال اجرا يا بهره           كردند، اما در پروژه     نويس مشخص مي    را در پيش  
  .سهم را دولت به عهده داشته و دارد

ان در گـام اول بـه     يعادالنة منابع و دانش و اطالعات به روسـتاي         كارشناسان و مديران بيروني پروژه براي تخصيص      
گران محلي نيز اين منابع را در حـد تـوان بـا امكانـات و                  تسهيل. اند  گران محلي اقدام كرده     آموزش و آگاهي دادن تسهيل    

اخـوان روسـتاييان،    اند و آگاهان محلي از همگاني و فراگيـر بـودن فر             و عمومي به روستاييان منتقل كرده     هاي ساده     روش
مناسـبي بـراي توانمندسـازي روسـتاييان بـراي          به اين ترتيب، زمينة     . اند  ها خبر داده    فارغ از مسائل طبقاتي در اين كارگاه      

منابع و دانـش و اطالعـات ارائـه شـده بـر موفقيـت و                همچنين بر تأثير    . ها ايجاد شد    گيري پروژه   سازي و تصميم    تصميم
هاي مشاركتي و در تمـام     به تأمين بيشتر و بهتر اين نوع منابع در تمام پروژه          و نيز احساس نياز     ها    افزايش اثربخشي پروژه  
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هـا،    مراحل آنها تأكيد فراواني شده است از سويي نبود يا كمبود و مناسب نبودن يا مقطعي بودن اطالعات در برخي پروژه                    
 و منحرف شدن روستاييان در پيگيري امور و رسيدن ها، به نقض غرض دليل ضعف عملكرد مديران و كارشناسان پروژه   به

بـيش از   (» منـابع مـالي   «با  » منابع و دانش و اطالعات    «تفاوت جمع فراوانيِ عبارات مرتبط با       . به اهداف منجر شده است    
  .اند جاي شگفتي دارد، كه البته آگاهان محلي نيز بر آن تأكيد داشته)  درصد60

طراحان داخلي پروژه در هر طرح ميزان تمايـل     . گردد  مي ها باز   ع مالي به طرح   بخش دوم اين محور به تخصيص مناب      
يا خانوار يا واحد سطح زير كشت يـا تعـداد و نـوع    صورت سرانة فردي  روستاييان را به پرداخت سهم خود از منابع مالي به  

 عـوارض و خوديـاري و هرگونـه         ها در دريافـت     اينك، اين روش سرانه     كه هم   طوري  كردند؛ به   دام و مانند آن مشخص مي     
هـاي    تأمين بخش عمدة منـابع مـالي پـروژه برعهـده سـازمان            . مشاركت مالي ديگر به ابتكار روستاييان تداوم يافته است        

از موانـع   . اي وجـود نداشـته اسـت        المللي و ملي بوده است و در تخصيص آن به گفتة آگاهان محلـي مـشكل عمـده                   بين
 تبعيض مديران بيروني پروژة جاده عشايري در پرداخت اعتبارات به پيمانكاران محلـي و               توان به   تخصيص منابع مالي مي   

  .دولتي اشاره داشت شبه
  
  پذيري الزم براي فرايندهاي متغير و پوياي مشاركتي انعطاف

ـ   گويند كارشناسان و مديران و طراحان داخلي پروژه كه بيشترين اصطكاك را بـا جامعـه محلـي داشـته                     آگاهان مي  د، در  ان
هاي منصفانه و غيرمنصفانة روستاييان، در تسهيم مـشاركت بـين مـردم برحـسب        پذيرش انتقادها و پيشنهادها و اعتراض     

هـاي خالقانـة      داشت طـرح   دريغ و بدون چشم     ها و بضاعت آنها، ارزش دادن به شخصيت جامعه محلي، اعطاي بي             توانايي
شـده ـ ازجملـه زنـان، جوانـان و افـراد        هاي به حاشيه رانـده  گروهخود در جهت توسعة مشاركتي روستاها، شنيدن صداي 

اند و با عالقه  پذيري را از خود بروز داده هاي مقابل خود، بيشترين انعطاف سواد و سالمند ـ پذيرش ساليق سياسي گروه  بي
هـاي   ي در موفقيـت پـروژه  همين امر يكي از داليل مهم اداري ـ مـديريت  . اند ها را شروع و به تداوم آنها كمك كرده طرح

  . آيد شمار مي مشاركتي اين روستاها به
روستاييان و در درجه بعد مديران داخلي روستاها به سهم خود با انعطاف نسبتاً خوبي با فرايندهاي پوياي مـشاركتي                    

 در مراحـل و  پـذير و ضـعيف ـ در پـذيرش و درك رونـدهاي مـشاركتي       ويژه اقشار آسـيب  روستاييان ـ به . اند شدهرو  روبه
ساالري، و مديران داخلي روستاها در پذيرش همكاري با مديران            پذيري و پايبندي به اصول مردم       هاي اوليه، مسئوليت    گام

  .اند پذيري خوبي از خود نشان داده داخلي و بيرونيِ پروژه انعطاف
تـوان    اند، كه از جمله مي       را نداشته  آگاهان اذعان كردند كه از سه گروه فوق، روستاييان در برخي موارد انعطاف الزم             

 براي فرايندهاي بلندمدت مشاركتي، توافق بر سر موارد اختالف عقيده، بردبـاري در              يصرف وقتي كاف  : به اينها اشاره كرد   
عنـوان نماينـدگي خـارج از         هـا، پـذيرش ديگـران بـه         پذيري و تجربه شكست     ها، ريسك   رسيدن به اهداف بلندمدت پروژه    

هـا در پيگيـري امـور و صـرف وقـت بـراي                پـذيري   ها، برخي مـسئوليت     بندي  خود، تحمل رعايت اولويت    معيارهاي قومي 
مـديران  . بيني نسبت بـه كارشناسـان و مـديران داخلـي پـروژه      پذيري و خوش نمايندگي مردم، پذيرش حضور زنان، انتقاد   
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 الزم را در همكاري با يكـديگر، بـا    رد انعطافيك در برخي موا   داخلي روستاها و كارشناسان و مديران داخلي پروژه نيز هر         
  . مردم، يا مديران بيروني نشان ندادند

  
  ها گيري و اجراي طرح هاي متمركز اداري بر تصميم تسلط نظام

 عـالوه   ،هـا   ها و پروژه    ريزي طرح   طبق اظهارنظر آگاهان، كارشناسان و مديران بيروني پروژه با هدف تمركززدايي از برنامه            
ريـزي    انـد، برنامـه     گـران محلـي را بـه خودشـان واگـذار كـرده              هاي آموزشي تسهيل    ريزي كارگاه    مديريت برنامه  بر اينكه 
ها را نيز مستقيماً بر عهدة خود         هاي ارزيابي مشاركتي، طراحي، توجيه، مديريت مشاركتي مالي و منابع انساني طرح             كارگاه

هـا در داخـل روسـتاها و بـدون دخالـت       گيـري  هـا و تـصميم    سـازي   تـصميم از  اند؛ تا جايي كه بسياري        روستاييان گذاشته 
ها براي اجراي پـروژه، در   گيري آگاهان محلي ابراز داشتند كه تصميم. گرفته است  صورت ميبيرونيكارشناسان و مديران    

د دادند كه در سـاير      ها، برعهدة روستاييان گذاشته شده بود و آنها پيشنها          ها و ارزيابي    هاي آموزشي، طراحي    مديريت كارگاه 
  .هاي محلي و مديريت داخلي روستاها واگذاري صورت گيرد ها و امور عمومي روستاها هم به همين ترتيب به شبكه پروژه

رغـم    باالتر بودن فراوانيِ عبارات منفي آگاهان محلي از عبارات مثبت آنها در اين زمينـه نـشانگر آن اسـت كـه بـه                       
هـاي متمركـز      نظام. شود  ريزي پروژه ديده مي     ريزي متمركز گذشته در برنامه      اي برنامه هاي صورت گرفته، هنوز ردپ      تالش

هـا را     گيـري   در تـصميم  اجـازه مداخلـه     هاي مردمي     هاي پروژه تسلط داشته و به تشكل        گيري  اداري در مواردي بر تصميم    
  .اند ها احساس نكرده گيري اند، يا حداقل نيازي به حضور آنها در تصميم نداده

سو و تمركزگرايي و برخي مداخالت نابجاي         ها و اهداف از يك      نين تضادهايي ميان تأكيد بر تمركززدايي در برنامه       چ
اداري ـ  ها و اجرا از سوي ديگر نه تنها در زمينة  گيري در تصميم) خواسته يا ناخواسته(كارشناسان و مديران بيروني پروژه 

  .آورد وجود مي موانعي بهسازي ساختاري هم  مديريتي، بلكه در زمينه
  

  هاي اداري پيچيدگي رويه
هـاي    كارشناسان و مديران بيروني پروژه، مصوبات نهايي كارشناسان و مديران داخلي روستاها را پس از برگزاري نشـست                 

ي هاي مـشاركت    عنوان سند نهايي براي پرداخت تسهيالت و اعتبارات پروژه          مشترك تلفيق و توجيهات فني و اقتصادي، به       
بـا يـك بـرگ      ) ها  هاي فرعي يا زيرپروژه     ويژه دربارة پروژه    به(هاي داخلي     گيري  اند و برخي تصميم     روستاييان قلمداد كرده  

 ميان كارشناسان و مديران داخل و خارج روستاها براي پرداخت اعتبارات و اطالعات  دوجانبهاي  نامه جلسه به توافق  صورت
سـازي كردنـد و      رفي كارشناسان و مديران داخلي پروژه نيـز رونـدهاي اداري را سـاده             از ط  .شده است   مورد نياز تبديل مي   

كـار نـشدن     هـاي مـشاركتي و نيمـه        عنوان مثال در انتخابات ساالنة خود با توافق جمعي روستاييان، براي تداوم فراينـد               به
  .انداختند زمان انتخابات را به تعويق ميها،  پروژه

بر اداري كه بيشتر به خـود         هاي پيچيده و زمان     شود كه رويه    هان محلي چنين برداشت مي    با اين حال از اظهارات آگا     
هـاي چنـداني بـراي آن         البتـه آنهـا مـصداق     . هـاي مـشاركتي بـوده اسـت         گردد، مانعي در برابـر فعاليـت        روستاييان برمي 

  .بر بوده است  برخي موارد زمانكه همراهي مديران داخلي روستاها با مديران داخلي پروژه در اند، جز اين برنشمرده
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يكـي از   . بـر اداري بيرونـي كمتـر از داخـل ممانعـت ايجـاد كـرده اسـت                   برخالف انتظار، روندهاي پيچيده و زمـان      
  .سازي پروژه گياهان دارويي بوده است هاي نسبتاً باال در مستند هزينه  هاي بيروني، صرف مصداق
  

  عوامل ساختاري
  شان براي تغيير هاي نوني و توانمنديآگاهي روستاييان از حقوق قا

انـد و     عنوان محور توسعه مشاركتي روستايي نـام بـرده          آگاهان از آموزش و افزايش منابع، دانش و اطالعات روستاييان به          
كه انتقال دانش علمي به روستاييان از طريق آموزش مـستقيم و غيرمـستقيم                اند مبني بر اين     راهكارهايي را پيشنهاد كرده   

تأكيد بر نيازهـاي آموزشـي و ترويجـي روسـتاييان در            . به روستاييان انجام شود   ) گران و يا مديران محلي      زش تسهيل آمو(
دهد كه سطح دانش روستاييان نيز در مقايسه با گذشته بـاالتر رفتـه و احـساس نيـاز بـه                       هاي مشاركتي نشان مي     فعاليت

اند و درصدد هستند     شان براي تغيير پي برده      هاي  ق و توانمندي  روستاييان مذكور به حقو   . دانش در مردم شكل گرفته است     
هاي   دانند به داخل روستاها جريان و انتقال يابد، از منابع بالقوه و پتانسيل              گيري از دانش و اطالعاتي كه الزم مي         تا با بهره  

  .برداري بهينه كنند موجود بهره
تر موارد و در اكثر مراحل، از ارزيابي و طراحي گرفته تا اجرا، هاي مشاركتي در بيش كارشناسان و مديران داخلي پروژه

كارشناسان و مديران بيرونـي پـروژه       . ها بهره گيرند    ها از مشاركت آن     سازي روستاييان از روند پروژه      اند با آگاه    تالش كرده 
تـا آمـوزش    دنـد   م آمـوزش دا   براي انتقال دانش و اطالعات به روستاييان از هر روستاي نمونه دو نفر را به انتخـاب مـرد                  

  .روستاييان با مشاركت خودشان انجام گيرد
هاي مشاركتي چه به واسطة ضعف عملكـرد      به گفتة آگاهان، كمبود يا نبود آگاهي روستاييان از اهداف يا روند پروژه            

رساني و    ها در اطالع    ژهانگاري مديران داخلي پرو     دليل آسان   چه به گران و     در آموزش مداوم تسهيل   ها    مديران بيروني پروژه  
تـرين عوامـل شكـست در         يابي و آموزش، از مهم      هاي آگاهي   گيري از فرصت    آموزش، و يا حتي اهمال روستاييان در بهره       

  .ها بوده است رسيدن به همه يا برخي از اهداف و درنتيجه كاهش اثربخشي پروژه
و گران محلـي صـورت گرفتـه،     جدي با آموزش تسهيل   طور    بار به   جا كه روند انتقال دانش و اطالعات تنها يك          از آن 

تعداد آگاهان و كارشناسان و طراحان محلي نيز به افراد معدودي محدود شده اسـت، از ايـن رو آگاهـان محلـي خواسـتار              
رساني و آمـوزش روسـتاييان را مقدمـة هـر نـوع فعاليـت                 اند؛ چرا كه آنها اطالع      مي شده ئتبديل اين جريان به فرايندي دا     

  . دانند اركتي موفقي ميمش
هاي انتقال دانش و      توان به مواردي ازجمله ارائه يكسان روش        ها مي   هاي كارشناسان و مديران داخلي پروژه       از ضعف 

 همگاني روستاييان    نتوانسته است مشاركت  در برخي موارد    اطالعات براي سطوح متفاوت فكري روستاييان اشاره كرد كه          
داليلـي   ها ـ به  سازي روستاييان از اهداف و روند پروژه از طرفي عدم احساس نياز آنها به آگاه. درا جذب و با خود همراه كن

هاي مشاركتي را با خطر نزديك شـدن بـه    ها ـ پروژه  از قبيل كمبود وقت و هراس از مخالفت مخالفان و توجيه نبودن آن
هاي مشاركتي در توافق بـر اصـول و           شرط فعاليت   پيش اجا آشكار   در اين . رو ساخته است    هاي پيمانكاران صرف روبه     پروژه

  .اهداف مشترك و حداقل شناخت موارد مخالفت و عدم توافق نقض شده است
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  انعطاف براي واگذاري بخشي از قدرت و اختيارات به روستاييان
  : صورت زير بوده است قدرت و اختيارات در پروژه بهروند واگذاري 

هـاي فعـال كـاري، معتمـدان          خلي روستاها بـه گـروه     انظارتي مديران د  ديريتي و   واگذاري بخشي از اختيارات م     •
هـا و     محلي، كارشناسان و مديران داخلي پروژه از طريق نظرخواهي، انتخاب، پذيرش و تصويب بهترين ديـدگاه               

 .ها پيشنهادها و اقدام عملي براي اجرايي شدن آنها، و تقسيم وظايف اجرايي پروژه

هـاي مـشاركتي بـه        اختيارات مديريتي و نظارتي كارشناسان، مديران و طراحان داخلي پروژه         واگذاري بخشي از     •
كاري در فراخوان عمومي براي مشاركت فكري و نظارت بر طراحي، مديريت مـشاركتي            هاي فعال     مردم و گروه  

 .ها مالي و پيمانكاري پروژه

پروژه به مديران داخلي روسـتاها، كارشناسـان و         واگذاري بخش زيادي از اختيارات كارشناسان و مديران بيروني           •
ويژه در مراحل مياني و پاياني فاز          به ،طور كلي روستاييان    مديران و طراحان داخلي پروژه، تسهيلگران محلي و به        

 .اول پروژه

هاي مشاركتي و يا محدود شدن آن بـه افـراد نخبـه و خـاص،        مواردي از قبيل گردشي نبودن مديريت داخلي پروژه       
مقاومـت  نيـز   رسـاني و      اطالععمومي،  نيازي آنها در برخي از موارد از مشاركت           داخلة نابجاي مديران و كارشناسان و بي      م

و قدرت به روسـتاييان وجـود       برخي مقامات محلي، نشان از آن دارد كه هنوز موانع داخلي و بيروني در واگذاري اختيارات                 
  .دارد

  
  جريانگرايش به تغيير وضع موجود در ميان م

ها براي تغيير و تحـول   هاي مشاركتي كه در ناحيه مورد مطالعه انجام گرفته، نشانگر آن است كه مجريان اين پروژه           پروژه
اما از آنجا كه منبع اصلي اطالعات اين پژوهش گفتار آگاهان محلي و فراوانيِ آن است،                . اند  وضع نامطلوب در تالش بوده    

هبي روستاها در تغيير وضع موجود با كارشناسان داخلي پروژه همكاري خوبي نداشتند بايد گفت كه مديران فرهنگي ـ مذ 
هـا و   دليل مخالفـت  ها به در تمام پروژه  . اند  هاي مشاركتي همراهي كرده     و بعد از توجيهات فراوان سرانجام در بعضي پروژه        

در امـور اجتمـاعي ـ اقتـصادي پـس از      مشاركت زنان . بوده استهاي سنتي، مشاركت زنان نسبت به مردان كمتر  نگرش
همچنين . وجود آورده است و تحولي را در ديدگاه روستاييان بهويژه با طرح گياهان دارويي، جهش ناگهاني داشته  پروژه، به

  .اند كاران بدون ذكر مصاديق اشاره كرده آگاهان محلي به مواردي از ممانعت محافظه
  
  ها يافته  تحليل

تحليل فراوانـيِ عبـارات مـتن    . حلي، عواملي اداري ـ مديريتي جاي بيشتري براي صحبت داشته است از ديدگاه آگاهان م
 و 450، عوامل اجتمـاعي بـا فراوانـي    504 عبارت، عوامل اداري ـ مديريتي با فراواني  1255دهد كه از  مصاحبه نشان مي

  ).3جدول (گيرند   به ترتيب اهميت قرار مي301عوامل ساختاري با فراواني 



 )رود بلهحوضه آبخيز ح: مطالعه موردي ( تحليل عوامل مؤثر بر الگوي مشاركتي توسعه روستايي

  

83

  تحليل فراواني عبارات متن مصاحبه با آگاهان محلي. 3جدول 

  جمع  نجفدر  لزور

مل
عوا

 

 ها لفهؤم

بت
مث

في 
من

بت  جمع 
مث

في 
من

بت  جمع 
مث

في 
من

  جمع 

165117282 32 11 14410625021 هاي رهبري و سازماندهي در ميان روستاييان مهارت
 96 15 81 14 4 10 82 11 71 هاي اساسي گيري يمنفس روستاييان براي تصم به اعتماد

عي
جتما

ا
 72 46 26 13 13 0 59 33 26 هاي بيروني گيري ميزان وابستگي روستاييان به تصميم 

272178450 59 28 24115039131 جمع فراواني
هاي مردمي و نهادهاي مدني  گيري تشكل نهادسازي و شكل

 جلب مشاركت روستاييان
94 8 1027 2 9 10110 111

151 79 72 49 31 10218 48 54  مورد نياز روستاييان تخصيص منابع و اطالعات و دانش
115 79 36 24 21 3 91 58 33 پذيري الزم براي فرايندهاي متغير و پوياي مشاركتي انعطاف

هاي توسعه و احاطه و كنترل ها و پروژه ريزي طرح تمركز برنامه
 گيري هاي تمركز اداري بر تصميم نظام

يتي 98 61 37 25 23 2 73 38 35
دير

 ـ م
ري

ادا
 

 29 27 2 8 8 0 21 19 2 هاي اداري ميزان پيچيدگي رويه
115248256504 85 21817138930 جمع فراواني

 براي شان هاي  حقوق قانوني و توانمنديازآگاهي روستاييان 
 تغيير

73 86 1593 15 18 76 101177

107 13 94 4 1 1033 12 91 براي واگذاري بخشي از قدرت و اختيارات به روستاييان انعطاف ري
ختا

سا
 17 16 1 0 0 0 17 16 1 گرايش به تغيير وضع موجود در ميان مجريان 

171130301 22 16 1651142796 جمع فراواني
1291966915641255 624435105967 جمع كل فراواني

  1386 محلي، تابستان آگاهان با توجه به مصاحبه با گانهاي نگارند افتهي: منبع 
  

توان دريافت كه عوامل مثبت اجتماعي به موفقيت مشاركت اجتماعي ـ اقتصادي روستاييان بـيش از     مي3از جدول 
. دهـد    مـي  عبارت مثبـت را نـشان      691 عبارت مثبت از     272هاي آگاهان محلي      كه گفته   طوري  همه كمك كرده است، به    

هـاي   مهـارت «. هـاي بعـدي قـرار دارنـد      عبارت مثبـت در رده 171 و عوامل ساختاري با 248عوامل اداري ـ مديريتي با  
  .اند بيشترين تأثير مثبت را بر پروژه داشتهاز ميان عوامل ساختاري، ، »رهبري و سازماندهي در ميان روستاييان

 مشاركت اجتماعي ـ اقتصادي روستاييان بيش از همه تأثير داشـته    عبارت منفي در256عوامل اداري ـ مديريتي با  
در عوامـل   .  عبـارت منفـي در رده بعـدي قـرار دارنـد            130 و عوامل ساختاري با      178است، پس از آن عوامل اجتماعي با        

ري الزم براي پذي انعطاف«، در عوامل اداري ـ مديريتي،  »هاي رهبري و سازماندهي در ميان روستاييان مهارت«اجتماعي، 
، و در عوامل ساختاري، »تخصيص منابع و دانش و اطالعات مورد نياز روستاييان«و » فرايندهاي متغير و پوياي مشاركتي   

به توجه بيشتر مديران و كارشناسان داخلي و بيروني » شان براي تغيير هاي آگاهي روستاييان از حقوق قانوني و توانمندي    «
  . توسعه مشاركت روستايي نياز داردسازي بهتر براي براي زمينه
هـاي رهبـري و سـازماندهي در     مهـارت «ترين عاملي كه بر مشاركت روستاييان تأثير گذاشته، عامل اجتمـاعي    مهم

آگاهي روستاييان از   «عامل ساختاري   پس از آن، با اختالف زياد و البته با فراوانيِ نسبتاً چشمگير،             . است» ميان روستاييان 
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پـس از آن و بـا اخـتالف كمتـر، عامـل اداري ـ مـديريتي        . قـرار دارد » شـان بـراي تغييـر    هاي مندينو تواحقوق قانوني 
  . قرار دارد» تخصيص منابع و اطالعات و دانش مورد نياز روستاييان«

عبـارت   564 عبـارت مثبـت و   691 عبارت مرتبط با مشاركت اجتماعي ـ اقتصادي روسـتاييان،   1255در مجموع از 
تواند بيانگر فراهم بودن و يا فراهم شدن نسبي زمينه مناسب براي مشاركت اقتصادي ـ اجتمـاعي    ه است كه ميمنفي بود

  .روستاييان باشد
ترين عامل، عامل     هاي دروني و نهادينگي بيشتري داشت و مهم         عنوان نمونه، در روستاي لزور كه مشاركت، نشانه         به

كه مشكل اصليِ آن نهادينه شدن و مشاركتي بودن پروژه بـوده اسـت، عامـل          اجتماعي بود، در مقايسه با روستاي نجفدر        
احتماالً دروني شدن مشاركت در روسـتاي لـزور در مقايـسه بـا ايـن      . تري داشته است اداري ـ مديريتي نقش اوليه و مهم 

  .تر كرده است روستا اهميت عامل اجتماعي را پررنگ
تخـصيص منـابع و اطالعـات و دانـش مـورد نيـاز       «مديريتي سه عامل در روستاي نجفدر، از ميان عوامل اداري ـ  

و » گيري  هاي تمركز اداري بر تصميم      هاي توسعه و احاطه و كنترل نظام        ها و پروژه    ريزي طرح   تمركز برنامه «،  »روستاييان
روسـتاييان بـه   ميـزان وابـستگي   «، در عوامـل اجتمـاعي   »پذيري الزم براي فرايندهاي متغير و پوياي مشاركتي  انعطاف«

» شان بـراي تغييـر      هاي  آگاهي روستاييان از حقوق قانوني و توانمندي      «، و در عوامل ساختاري      »هاي بيروني   گيري  تصميم
  .اند  داشته كت در پروژهربيشترين تأثير منفي را بر مشا

مناسـبي را بـراي   دهد كه عوامل دروني و بيروني، زمينـه      هاي مثبت و منفي آگاهان نجفدر نشان مي         مجموع عبارت 
  .اند مشاركت در پروژه فراهم نكرده

  
  گيري  نتيجه

دهد كه به ترتيب سـه عامـل اداري ـ     كار رفته در مصاحبه با آگاهان محلي نشان مي هاي به نتايج تحليل محتواي عبارت
. تأثير داشته اسـت رود  گيري فرايند مشاركت اجتماعي ـ اقتصادي در حوضة حبله  مديريتي، اجتماعي، و ساختاري در شكل

بيـشترين  » هـاي رهبـري و سـازماندهي در ميـان روسـتاييان             مهارت«اي اجتماعي دارد،      با توجه به اينكه مشاركت زمينه     
كه به داليلي كه ذكر شد، در برخي جاها اين نقطة قوت مشاركت به جاي فرصـت بـه                     تواند داشته باشد، چرا     اهميت را مي  

توان گفت كه مديران و كارشناسـان و طراحـان داخلـي پـروژه                دست آمده مي    ه نتايج به  با توجه ب  . تهديد تبديل شده است   
پذيري بيشتري در برخورد با  رود انعطاف بهتر است در فاز دوم پروژه و يا در انجام هرگونه فعاليت مشاركتي در حوضة حبله           

بنـا بـه گفتـة آگاهـان محلـي،          . زندمردم از خود نشان دهند و نقاط ضعف برشمرده شده در اين پـژوهش را برطـرف سـا                  
فرايند تخـصيص  «هاي مشاركتي     سازي اثربخشي پروژه    ريزان بايد توجه داشته باشند كه يكي از عوامل مهم بيشينه            برنامه

» شـان بـراي تغييـر       هاي  آگاهي روستاييان از حقوق قانوني و توانمندي      «است تا   » منابع و دانش و اطالعات به روستاييان      
ريزان داخلي و بيروني با تقويت ساير عوامل مثبت و از بين بردن موانع، به                  شايسته است كارشناسان و برنامه     .افزايش يابد 

  .كنند توسعه مشاركتي روستايي كمك 
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