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 10/11/1931تاریخ صدور پذیرش:   11/11/1931تاریخ دریافت مقاله:

  چکیده

 ویژه موردتوجه توسعه های ریزی برنامه فرآیند در که است ای همقول ترین مهم از محلی نفعان ذی مشارکت مقـوله بـه تـوجه

 به توجه با روستایی ریزی برنامه در محلی نفعان ذی مشارکت جایگاه بررسی حاضر تحقیق هدف شالوده این بر. است قرارگرفته

 از ها داده آوری جمع. باشد می موردی گستره بعد از و تحلیلی -توصیفی روش لحاظ به حاضر یق. تحقباشد می آن بر حاکم رویکرد

 تحقیق های یافته. است گرفته صورت SPSS افزار نرم از استفاده با کارشناس 13 تعداد و روستا 45 نمونه حجم در پرسشنامه طریق

 به منجر شود انجام جامعه مشارکت بدون ریزی برنامه هرچه. نیست مطلوب حد در ناحیه در سازی تشکل و مشارکت که داد نشان

 نشده حاصل پاسخگویان گروه دو نظرات بین داری معنی تفاوت داد نشان« یو – ویتنی – من». آزمون شود نمی توسعه سطح ارتقای

 بوده موردمطالعه ناحیه ریزی برنامه در سازی تشکل و مشارکت به توجهی کم درباره گروه دو این نظر توافق دهنده نشان که است

 شورای و دهیاری با انریز هبرنام و مدیران بین ارتباط، گیرد صورت مشورت محلی جامعه با ها پروژه و ها برنامه اجرای در ید. بااست

 های فعالیت با ارتباط در روستاییان با کارشناسان مشارکت و تعامل زمینه. شود برقرار ها پروژه و ها برنامه در مشارکت برای اسالمی

. گردد تدوین جمعی و عمومی مشارکت تضمین و نظر جلب برای مناسب نقوانی، گردد فراهم یکشاورز یرغ و کشاورزی

 داده دخالت ها آن از حاصل منافع در شراکت و ها طرح اجرای و ها برنامه تدوین، مختلف های گیری یمتصم در محلی نفعان ذی

 .شوند
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 مقدمه

ریزی غلبه  رویکرد عقالیی گرایی فن محور بر برنامه، میالدی 1391تا اوایل دهه  اساس ادبیات و متون توسعه بر

های علمی  ریزان و ابزارها و روش  با اتکا بر دانش فنی برنامه، ریزی متخصص محور برنامه، این مبنابر  .داشت

که در بسیاری از کشورها همچون ایران ، س این رویکرداسا ریزی توسعه بر گرفت. انجام مراحل برنامه  صورت می

های روستایی و شهری این کشورها ایجاد  ریزی و توسعه کانون های فراوانی را در فرآیند برنامه چالش، رایج است

مردم و و به  است« 1فن گراریزان  برنامه»ریزی با اصالت  شالوده این رویکرد بر انجام کلیه مراحل برنامه، کند. زیرا می

 که ازآنجایی ؛(,Healey 103 :2004)شود  کسب اطالعات ضروری تـوجه میمرجع  مثابه بهتنها  ذینفعان محلی توسعه

 ای جامعه هـر اقتصادی و سـیاسی -هنجارها و ویژگی نظام اجتماعی، ها باارزش متناسب، توسعه ریزی برنامه الگوی

 تـوسعـه ریـزی یابی بـرنـامـه  بـرای جـهـت (.McDonough et al, 2009: 3) پذیرد و شکل می شود طراحی می

 :Rega, 2014) رتـوســعـه پـایـدا فـرآیـنـد و اقـتصـادی اجـتماعی ـ پایـداری سـمت بـه شـهـری -روسـتایـی

 ازریزی  های جمعیتی در فـرآیـند انـجـام و عـمـل برنامه کانون ذینفعان محلی(. تـوجـه بــه مقـولـه مشارکت 2

 ,Martinsen) است موردتوجه ویـژه قرارگـرفته توسعه های ریزی برنامه در فرآیند که است هایی مقوله ترین مهم

2015: 306 & Amundsenهای ریزی برنامه در بازیگران سایر و مشارکت غیردولتی نهادهای مشارکت که طوری (؛ به 

کارگیری این  اهمیت به، ل مختلف در برخی از کشورهااما به دالی شود؛ می عمودی و افقی یکپارچگی موجب توسعه

اقتصادی و ملی نادیده گرفته  -های اجتماعی ریزی ها و برنامه ریزی و در سیاست یند عمل برنامهآها در فر مؤلفه

ریزی را  آثار منفی اجرای برنامه، ریزی متناسب با مشارکت عمومی توجهی و غفلت به برنامه بی، درواقع ؛ وشود می

، هـای تـوســعه پایـدار ها مـوجـب بـهبـود ابـعـاد و شـاخـص ازآنـجاکـه وجـود ایـن مشارکت سـازد. یشتر میب

و نـقـش مـهـمی در فـرآیـنـدهای  افـزایـش نیروی کار در مـناطـق روسـتـایـی، حـلـی بـرای خـروج از فقر راه

  ریـزی بـرنـامـه گـونه یـنا به تـوجـهـی . بـی(Akkoyunlu, 2013: 5) کنـد درآمـدزایـی و اشتغال بازی می، تـجاری

 Draft Louth County) هـا ریزی برنامه در افقی و عمودی یکپارچـگی و مردمی های سـازمـان مشـارکت از غفلت و

Development Plan, 2015: 4 )تحت تأثیر شـهری و روستایی های سکونتگاه در تـوسعه را در ابـعاد مـختلف نیز 

انـد از: افـزایـش  ها عبـارت ریزی و طـراحی بـرنـامه مزایای مشارکت گسترده جـامعه در بـرنـامه .دهد قرار می

ینانه از ب واقعایجاد انتظارات ، ها باال رفتن رضایت آن، به ایجاد حـسـی قوی از تعهد ذینفعان محلی توسعهظـرفیـت 

، سـیـاسـی گـسـتـرده تـحـوالتباوجود  ،اما؛ (Al-Kodmany, 1999: 37) اعتماد استها و در نهایت  نتایج برنامه

 وضعیت، دانش عمومی و آگاهی سطح افزایش آنتبع  به و کشور در و تکنولوژیکی اجـتـمـاعـی، اقـتـصـادی

 و است چندانی نکرده تغییر ی روستایی پیرامون شهر تهرانها هایــران و سکونتگا در شهری و روستایی ریزی برنامه

 روستایی ی توسعه ریزی که در فرآیند برنامه یدرحال .شوند یم تهیه سیاق گذشته و سبک همان بر همچنان ها طرح

 یها گروه توانمندسازی و مشارکت به توجه، ی روستایی پیرامون کالنشهر تهرانها هو به ویژه در سکونتگاکشور 
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برای  .دارد اساسی ضرورت و اهمیت، هانتگاهی توسعه این گونه سکوها صبرای ارتقاء شاخاجتماعی  مختلف

 :باشد یمال های زیر سؤپاسخگویی به  درصدددستیابی به چنین هدفی پژوهش حاضر 

یزی روستایی )از تصمیم سازی تا اجرا ر برنامهجایگاه مشارکت و تشکل سازی ذینفعان محلی توسعه در فرآیند  -1

 و پایش( چگونه است؟

  یزی با رویکرد متخصص محور با سطح توسعه یافتگی روستاها وجود دارد؟ر برنامهبین داری  یمعنآیا رابطه  -1

 مبانی نظری

اجتماعی و اکولوژیکی از بعد تفسیر مفهومی ، اقتصادی، درگذر زمان با توجه به تحوالت علمی، توسعه روستایی

غییرات تفسیری و کارکردی در مفهوم تا جایی که این ت ای از تحوالت تکاملی برخوردار گردید ای و تجربه اندیشه

های بالقوه  نخستین آن یعنی گذار از وضعیتی به وضعیت دیگر به تفسیرهای بعدی مفهوم آن یعنی آشکار کردن توان

به چند نظامی و از خطی به غیرخطی و از ، یافته است و از تک سبب بینی و تک نظامی تکاملها  انسان و مکان

باال به پایین به؛ پایین به باال و از اوزالیدی به غیر اوزالیدی و توجه به مردم و فضای زیست  زا و از زا به درون برون

افزاری تغییریافته است.  افزاری به نرم جانبه بیرونی به تسهیل گری بیرونی و از نگاه سخت مردم و از دخالت همه

گانه در گذار از وضعی به  مفاهیم هفت، ریای از تاریخ توسعه با غالب شدن جریان فک بدین معنی که در هر دوره

آشکار و ظاهر کردن( تفسیر و تغییری متناسب با آن ، روشن کردن، انطباق، پیشرفت، تحول، وضع دیگر )تغییر

معادل ، 1391در دهه « نوسازی»معادل  1311و  1301جریان فکری داشته است تا جایی که توسعه روستایی در دهه 

گیری بازار آزاد و  توسعه تعدیل ساختاری با جهت»معادل  1391در دهه ، «کثر دخالت دولتتوسعه ساختاری با حدا»

، نـهادسـازی، مـشارکـت»تـوسـعه مـعادل ، هـزاره سـوم، 1111و  1331و در دهه  «دخالت حداقل دولت

اسـت اد شده قـلـمـد« گرایی در چـارچوب توـسعه پـایدار روسـتایی سازی و مردم تـوانمـندسـازی و ظرفیت

(Ellis & Biggs,2001: 437.) جز بهجامع و چندبعدی که ، عنوان فرآیند پیچیده جانبه و پایدار به تحقق توسعه همه 

شود و همه مردم انتظار  دیگر ابعاد )اکولوژیکی و اجتماعی( و همه نیروهای یک اجتماع را شامل می، رشد اقتصادی

ریزی اصولی و اثرگذاری است که  مستلزم برنامه، هب آن را دارندمند شدن از موا دخیل شدن در آن و بهره

، رویکرد ترکیبی پایین به باال و باال به پایین، دربردارنده فرآیند تعاملی میان نیروهای مؤثر و بهره گیرنده از توسعه

معه در فرآیند تجربه و مشارکت مؤثر جا، انتقال دانش، توانمندسازی و جوشش از پایین جامعه هدف، نگرش محلی

 ریزی توسعه است. برنامه

 است یافته اهمیت بیشتری، توسعه ریزی برنامه در مشارکت اصل، توسعه مفهوم به نگرش اصالح و تکامل با زمان هم 

 ,laneشده است ) یلتبدها  های دولت های اصلی ساخت و اجرای سیاست در بسیاری از جوامع به یکی از ویژگیو 

 بر همه از بیش، که توسعه است جهت ینازا ریزی برنامه در مشارکت اصل بر تأکید، یگرد تعبار به( 283 :2005

، اساس همین بر یابد؛ می درونی تجلی های توانایی مستمر کفایت و بهبود در و است متکی یادگیری و انگیزش

 مسئولیت، ملی های رنامهبود. ب خواهد ها وابسته روش و اهداف در دموکراسی به طورجدی به، توسعه ریزی برنامه

 و عادی مردم مشارکت چه هر، دیگر سوی از و گذارند می همدیگر تأثیر بر که است نهادهایی و ها سازمان مشترك

 ها آن ریزی برنامه، یابد افزایش ها برنامه اجرای و تهیه در سیاسی احزاب یا نهادهای صنفی قبیل از ذینفع؛ های گروه
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 مشارکت از ای گسترده حجم که شود طراحی های گونه به باید توسعه ریزی برنامه نظام، اساس بر این است؛ معنادارتر

 همۀ مراحل بلکه شود؛ نمی مربوط برنامه طراحی دورۀ به تنها، موردنظر مشارکت باشد. داشته سطوح کلیۀ را در

 گیرد )مرکز یبرمدر  را بیارزشیا و نظارت، اجرا، منابع تأمین، ارزیابی، گذاری سیاست، گذاری هدف، مطالعات

 (.190-119 :1991، ایران اقتصاد تحقیقات

پا بـه عـرصه ظـهور گـذاشـت  1301های اخـیر برای اولـین بار در اواخر دهه  واژه مشارکت در دههدر واقع  

ی بیشتر مند هعالقایجاد : جمله ازباشد  ی از تعاریف مطرح میا گستردهدر این زمینه طیف  (.99: 1931، الحسابی )علی

یرکردن مردم در روند در گطور فعال  به، های توسعه و تشویق ابتکار محلی و کمک به خود در مردم به برنامه

، دسترسی به خدمات، ی محروم برای کنترل بر منابعها گروهی عمل ده سازمان، ها گیری با توجه به توسعه آن یمتصم

ی و همچنین ا توسعههای  ریزی و اجرای برنامه ت مردم در برنامهترویج مشارک، ها ی آنزن چانهقدرت  باال بردن

ها  ی از افراد در شرایط و یا اقداماتی که رفاه آنتوجه قابلی دخالت تعداد طورکل به، مشارکت در منافع خود

  (Harriet, 2013: 96).نفس عزتامنیت و ، یافته مانند درآمد یشافزا

به فقدان مشارکت مردم در فرآیند طراحی و ، های توسعه های طرح ر شکسترواج این واژه در پی آن بود که بیشت

عنوان  به 1391و اوایل  1391ر دهه ـها نسبت داده شد. توسعه بر مبنای مـشارکت مـردمی از اواخ اجرای این طـرح

ای ه دولت 1391ای در ادبیـات توسـعه مطرح شد. از شـروع سـال  صورت گسترده یک مفهوم کـلیدی و به

های توسعه ضـروری اسـت. بر  ریزی توسعه به این مسئله واقف شده و توافـق دارنـد که مشارکت در برنامـه درحال

در امور تـوسعه و کـنترل محـیـط خود و به دست آوردن رفاه بیشتر  دارند قـحاسـاس این نـظریات مـردم 

 (.World Bank, 1994: 4)مـشارکـت داشـته بـاشـند 

ی ها برنامهو  ها طرحبر نتایج و دستاوردهای  ها آنیرگذاری تأث منظور بهفرآیند دخالت کردن مردم  عنوان بهمشارکت 

ریزی توسعه روستایی فرآیندی هدفمند و با  همچنین برنامه (.CIS,2003: 12)شود  مختلف در نظر گرفته می

فرهنگی و کالبدی خواهد ، اجتماعی، اقتصادی در ابعاد جانبه همهمشارکت روستاییان بوده که نتیجه آن تحقق توسعه 

باشد. توسعه  یکی ابعاد مهم آن مطرح می عنوان بهبود. در ذیل بحث سرمایه اجتماعی مشارکت و توسعه مشارکت 

طور  شراکتی است که مبتنی بر گفتگو میان بازیگران مختلف است تا از این رهگذر دستور کار به منزله بهمشارکتی 

ود و نظرات افراد محلی و دانش بومی آگاهانه طلب گردد و محترم باشد. این امر بیشتر مبین مذاکره مشترك تعیین ش

باشند به بازیگر  ور بهرهینکه اجای  مردم به، بنابراین باشد؛ شده وضعای که در بیرون  است تا سیطره دستور کار پروژه

کتی بر تواناسازی مردم و استفاده از آن در در تعریف دیگر آمده: توسعه مشار (OECD, 2001شوند ) بدل می

 شود. دو هدف عمده رهیافت متفاوت برای رواج توسعه مشارکتی: ریزی و عمل تأکید می برنامه

آن افراد محلی با  موجب بهمشارکت فرآیندی است که ، در این رهیافت وسیله: منزله بهالف( رهیافت مشارکت 

ی تبدیل ا یلهوس  بهمشارکت ، ترتیب ینا به، کنند ن همکاری یا همراهی میاز بیرو شده عرضههای  ها و پروژه طرح

یت یک کارگزار موردحماطور مؤثرتری اجرا کرد. مشارکت مردم  توان به شود که به کمک آن این ابتکار را می می

طالح توسعه کاربرد اص شود. گیرد و ابزاری برای پشتیبان باز پیشرفت طرح یا پروژه تلقی می بیرونی قرار می

شده از بیرون  یطراحهای توسعه  گونه توسعه مبین فعالیت تر است. این مشارکتی برای توصیف این رهیافت متداول
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ای  عنوان وسیله آیند. این رهیافت کامالً رایج است و اساساً مشارکت را به ای مشارکتی به اجرا درمی است که به شیوه

 بخشد. شده ارتقا می های انجام یتآمیز فعال ی موفقیت برای تضمین نتیجه

این هدف ممکن ، شود خود هدف تلقی می خودی مشارکت به، در این رهیافت هدف: منزله بهب( رهیافت مشارکت 

منظور بر عهده گرفتن مسئولیت بیشتر  دانش و تجربه به، ها توانمندسازی مردم در قالب کسب مهارت صورت بهاست 

ها تبیین  مردم اغلب برحسب محرومیت و فقدان دسترسی شأن به منابع و کنترل آنبرای توسعه جلوه گری کند فقر 

ها نیاز دارند. در این رهیافت مشارکت ابزار تغییر است و  منابعی که آنان برای بقا و بهبود زندگی خود به آن، گردد می

تر در ابتکارهای توسعه  مستقیمجهت دخالت ، تواند به از بین بردن محرومیت و فراهم کردن مبنایی برای فقرا می

 (.9: 1999، تر است )اوکلی و همکاران برای این رهیافت متداول« ای مشارکت توسعه»کمک کند. اصطالح 

ی محلی ها حکومتهای مختلف در خصوص ساختار و عملکرد  یهنظراز  اصوالًریزی  های مشارکت در برنامه یدگاهد

گیرد. تکوین و توسعه جامعه  یم نشاءتطور اعم  ینه مشارکت کارگری بههای مختلف در زم یهنظرطور اخص و از  به

باشد و راهبردهای افزایش مشارکت در سه  سازی مشارکت مردمی می ینهنهادمدنی در گرو فرآیند درونی کردن و 

ریق تکوین جامعه مدنی از ط، سازی و کاهش اختالفات اجتماعی ینهنهاد، ی مشارکتها ارزشفرآیند درونی کردن 

های فلسفی در زمینه مشارکت  یدگاهد(. 119: 1993، ها و سندیکاها و اصناف )دانشمند و نظریان یهاتحادیری گ شکل

، یادگیری اجتماعی، مشورتی، اند از نظریه همراه ساختن شوند که عبارت یمتوان به چهار دسته تقسیم  یممردمی را 

 (.0: 1931، قدرت جامعه )رجبی

کنند  هم تعامل می ها و تمایالت متنوع با ای از فرآیندهایی است که از طریق آن گروه تی مجموعهریزی مشارک برنامه

تواند توسط هریک از طرفین  ریزی مشارکتی می ی انجام آن به توافق برسند. برنامه تا برای تهیه یک برنامه و نحوه

در جریان مذاکره موردتوافق کلیه افراد و  ریزی مشارکتی و جداول زمانی مربوطه باید آغاز شود. چگونگی برنامه

  ها قرار گیرد. گروه

 ریزی مشارکتی بر اصول ذیل مبتنی است: برنامه

 ؛جامعه متکثر است 

 ؛در جامعه بین منافع افراد تضادهای مشروعی وجود دارد 

 ؛ها بر سایرین گردد قدرتمندی فرد یا گروهی نباید منجر به تحمیل نظر آن 

 ید برای تکمیل اطالعات یکدیگر به تبادل اطالعات باهم پرداخته و از این طریق بکوشند با با، های درگیر طرف

 ؛های یکدیگر آشنا شده و تعارضات را کاهش دهند دیدگاه

 (.93: 1931، ؛ )محمدیهیچ فرد یا گروهی در جریان دستیابی به توافق نباید کنار گذاشته شود 

بر این عقیده هستند که  ریزی مشـارکتی وناگونی است که طرفداران برنامهریزی دارای مراحل و فرایندهای گ برنامه

بنابراین . ریزی است تمامی فرایندهای برنامه ریزی در شرکت سطوح پائین برنامه پایدار وشرط مشارکت فعال 

چند نوع  در این نوع از مشارکت به، نماییمریزی ذکر  فرآیند برنامه چنانچه بخواهیم انواع مشارکت را برحسب

 :اند از عبارت کنیم کـه برخورد می

 ؛گیری مشــارکت در تصمیم .1
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 ؛مشــارکت در اجرا .1

 (.93)همان:  برداری و نگهداری بهره مشــارکت در .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 (1930، نویسندگان: منبع)

 پیشینه 

نتیجه  1111سال  «نفعان در پروژه فاداما ت ذیارزیابی عوامل مؤثر بر مشارک»با عنوان  1پژوهش موحمد و همکاران

، مشارکت زنان در پروژه کم بوده است، نفعان در شناسایی مشکالت مشارکت داشتند گیرد که بخش زیادی از ذی یم

ها سطح مشارکت مردم را تحت تأثیر قرار داده است همچنین اندازه خانواده  سطح تحصیالت و عضویت در تعاونی

( 1119) 1هریت و همکاران et al., 2011. (Muhammad)اثرگذاری بر مشارکت تلقی شده است  یک عامل مثبت در

به این  «ریزی راهبردی آموزش مطالعه موردی: سالگا غنا نفعان در برنامه سـطح مشـارکت ذی»در پژوهشی با عنوان 

ن اسـت و مسئوالن در های توسعه صورت گرفته پـایی نفعان در برنامه نتیجه رسیدند که سطح مشارکت ذی

 Harriet etیابد  یممساعی داشته باشند و کیفیت آموزش در این ناحیه ارتقا  یکتشرنفعان  ریزی و اجرا با ذی برنامه

al, 2013).) 

توسط اوبادیر و  1119سال  «نفعان در اجرای برنامه جامع توسعه روستایی در آفریقای جنوبی نقش فعال ذی»مقاله  

نفعان از عوامل کلیدی موفقیت یا ناکامی برنامه جامع توسعه و اجرای  ن نتیجه رسید که مشارکت ذیبه ای 9همکاران

 (.Obadire et al, 2013باشد ) آن در آفریقا می

به  «0ریزی توسعه در ییلوکروبو نفعان در فرآیند برنامه مشارکت ذی»با عنوان  1119سال  9یز و همکارانعزپژوهش 

، پاسخگویی ناکافی، های حزبی یاستس، ریزی غفلت از اهمیت برنامه، ارتباطات ضعیفاین نتیجه رسیده که 

 ,Azizu)گیری اثرگذار است  یمتصمیرکردن جامعه در فرآیند در گازحد از عوامل کلیدی در برابر  یشببوروکراسی 

2014). 
                                                                                                                                                               
1 Muhammad 
2 Harriet 
3 Obadire 
4 Azizu 
5 Yilo Krobo 

 نـاپـایـداری تـوسـعـه روسـتـاهـا

توجهی به دخالت مردمکم توجهی به تدوین قوانین کم 

 مناسب برای مشارکت

توجهی به مشارکت در کم

هااجرای برنامه  

دم توجهی به شراکت مرکم

 در منافع حاصل

مشارکت و تشکل سازیبه  توجهیکم  

ریزی با رویکرد متخصص محور فعلی و از باال به پایینبرنامه  

توجهی به کممحیط

محلی -های مردمیتشکل  

توجهی به ایجاد و تقویت کم

اعتباری -نهادهای مالی  
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 موردی؛ روستایی مطالعه زیری برنامه در آن بر مؤثر عوامل و مشارکت جایگاه و وضعیت»در تحقیقی با عنوان 

 متغیرهای بین ( این نتایج به دست آمد که رابطه1931از حسن پور بغده کندی ) «بوکان شهرستان روستایی جمعیت

، روستایی توسعه های طرح اثرات مثبت از آگاهی، روستایی توسعه های طرح اجرای ضرورت از آگاهی مستقل میزان

 سطح در روستایی توسعه های طرح در مردم مشارکتی وضعیت روستا با رانیعم امکانات فواید از مثبت ارزیابی

مشارکت مردمی در »( در پژوهشی تحت عنوان 1993ایمانی و همکاران ) .است بوده دار یمعن دارای رابطه باالیی

اف توسعه ایجاد اند که برای رسیدن به اهد یدهرسبه این نتیجه  «ریزی برای توسعه روستایی و کشاورزی فرآیند برنامه

های  های توسعه روستایی ضروری است برای ایجاد مشارکت مردمی مطلوب در رابطه با برنامه مشارکت در برنامه

ها ضروری  ی و نظم بخشیدن به آنده سازمان، ریزی و اجرا( آموزش مردم برنامه، گیری یمتصمتوسعه روستایی )

 است.

 محدوده موردمطالعه

 01 طول در ریاضی موقعیت ازلحاظ ری و پاکدشت های شهرستان در موردمطالعه حدودهم روستایی های سکونتگاه

 تهران استان شرق جنوب و جنوب حوزه و در جغرافیایی عرض دقیقه 19 و درجه 90 و طول دقیقه 91 و درجه

 تهران استان مساحت درصد 39/11 که است کیلومترمربع 1999 معادل ناحیه این مساحت(. 1اند )شکل  یافتهاستقرار

 .(1931، آمار ایران مرکز) گیرد برمی در را

 
 . محدوده موردمطالعه تحقیق2شکل 

 منبع: نگارندگان
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 نمونه روستاهای جمعیتی های گروه بندی : دسته1 جدول

 گروه جمعیتی تعداد خانوار نام روستای نمونه شهرستان

 

 

 

 

 

 پاکدشت

 

 خانوار( 111تا  01جمعیت ) کم 01 نیک

 جمعیت کم 90 انمندک

 جمعیت کم 99 کهریزك

 جمعیت کم 03 آباد عباس

 جمعیت کم 00 مهتر حصار

 جمعیت کم 19 حیدرآباد

 خانوار( 011تا  111جمعیت ) متوسط 199 کبود گنبد

 جمعیت متوسط 199 آباد عبدل

 جمعیت متوسط 199 قشالق فرون آباد

 جمعیت متوسط 991 ارمبویه

 جمعیت متوسط 110 آباد قشالق کریم

 جمعیت متوسط 991 قرمز تپه

 خانوار( 011پرجمعیت )باالی  009 آباد جمال

 پرجمعیت 199 جیتو

 پرجمعیت 911 نو قلعه

 پرجمعیت 039 آباد ابراهیم

 پرجمعیت 119 آباد کریم

 پرجمعیت 1109 فیلستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (خانوار 111 تا 01) معیتج کم 11 ویجین پایین

 جمعیت کم 31 آباد نجم

 جمعیت کم 19 آباد اسماعیل

 جمعیت کم 99 آباد معین اسماعیل

 جمعیت کم 30 آباد عظیم

 جمعیت کم 39 اندرمان

 جمعیت کم 01 آباد گردنه حسین

 جمعیت کم 99 کبیر آباد

 جمعیت کم 111 آباد حمزه

 معیتج کم 33 نو فشاپویه قلعه

 جمعیت کم 09 گرد پایین کنار

 جمعیت کم 111 لپه زنک

 (خانوار 011 تا 111) جمعیت متوسط 109 کلین

 جمعیت متوسط 190 خانلق

 جمعیت متوسط 130 چاله طرخان

 جمعیت متوسط 999 آباد عشق

 جمعیت متوسط 191 گل کبیر تپه

 جمعیت متوسط 191 ده خیر

 یتجمع متوسط 111 زیوان

 جمعیت متوسط 199 آباد صادق

 جمعیت متوسط 199 آور عماد

 جمعیت متوسط 909 تبائین

 جمعیت متوسط 919 آباد غنی

 جمعیت متوسط 191 درسون آباد

 خانوار( 011پرجمعیت )باالی  999 آباد ابراهیم

 پرجمعیت 919 آباد زمان

 پرجمعیت 1919 آباد اسالم

 یتپرجمع 991 ترقوزآباد

 پرجمعیت 911 آباد طالب

 پرجمعیت 1991 نو خالصه قلعه

 پرجمعیت 1109 قوچ حصار

 پرجمعیت 931 سلمبر

 پرجمعیت 999 آباد انیس

 پرجمعیت 119 شورآباد

 پرجمعیت 1911 فیروزآباد

 پرجمعیت 303 آباد شمس

 1931، منبع: مرکز آمار ایران
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 تحقیق روش و مواد

باشد. در ارتباط با شیوه گردآوری  تحلیلی و از بعد گستره موردی می -اظ روش توصیفیتحقیق حاضر به لح

های تحقیق در  یهفرضاهداف و آزمون  برای دستیابی به. اطالعات نیز از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شد

ها و نهادهای  ازماندر سطح مدیران و کارشناسان خبره س «1مصاحبه گروهی»و « دلفی»ی نخست از تکنیک  مرحله

بنیاد مسکن کل کشور و استان تهران ، سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، یجهاد کشاورزمرتبط ازجمله وزارت 

ی آماری  پرسشنامه در ابعاد گوناگون موضوع پژوهش تکمیل شد. جامعه 91+1استفاده شد. برای این منظور تعداد 

های روستایی  یعنی سکونتگاه، شهر تهران پیرامون کالن  اندر دو شهرست روستا 119 پژوهش حاضر مجموع

ین و مطلعین مسئولباشد. برای تعیین حجم نمونه تصادفی برای تکمیل پرسشنامه  های پاکدشت و ری می شهرستان

با ، از طریق فرمول کوکران و فرمول تعدیل آن برای جامعه آماری کوچک، در مرحله اول، محلی در سطح روستا

10/1Sو پیش برآورد واریانس  10/1% و دقت احتمالی 30ینان سطح اطم
2
باشد.  ( می=n 09حجم نمونه برابر ) =

 متوسط جمعیت، خانوار( 01-111جمعیت ) سه گروه کم شهرستان بر اساس روستاهای هر، ی دوم سپس در مرحله

1اندازه ) بهروش نسبت  با، خانوار( 011و پرجمعیت )باالی  خانوار( 011-111)
PPS به نسبت ( تعداد نمونه

 درصدنظر گرفتن  در با نمونه های سکونتگاه . درواقع انتخابتصادفی انتخاب شد صورت بهشهرستان  روستاهای هر

 سپس و اول مرحله در ای طبقه یا نسبی گیری نمونه شامل ترکیبی تصادفی گیری نمونه از استفاده با، ها آن توزیع

آوری  است. بعد از جمع شده گرفته بهره مختلف های روش از ها وتحلیل داده یهتجز تصادفی صورت گرفته است. در

شده است. روایی صوری  یانبآمارهای توصیفی و استنباطی ، ها در دو سطح )مسئولین محلی و کارشناسان( داده

هی از در ارتباط با موضوع پژوهش و با اجرای نظرخوا نظر صاحبپرسشنامه تحقیق توسط خبرگان و متخصصان 

باشد که گویایی پایایی باالی  می 311/1است. پایایی پرسشنامه نیز از طریق آلفای کرونباخ برابر  شده انجامها  آن

 (.1باشد )جدول  پرسشنامه پژوهش می
 پایایی پرسشنامه پژوهش :2جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ انحراف استاندارد واریانس ها میانگین کل داده

91/191 139/1913 091/91 311/1 

 1930های پژوهش،  یافتهمنبع: 

 های توصیفی  یافته

 الف( ساختار سنی

-91درصد بین  1/90حدود ، سال 10-90درصد بین  9/91میزان ، توزیع فراوانی سن پاسخگویان روستایی نشان داد

سال بوده و  19درصد باالی  3/1سال و  09-19درصد  3/1حدود ، سال 99-09درصد بین  9/11در حدود ، سال 91

بوده است. همچنین در رابطه با توزیع سن پاسخگویان کارشناس نیز  91تا  19فاصله سنی افراد مورد پرسش 

 99-09درصد بین  9/99، سال 91-91درصد بین  0/90حدود ، سال 10-90درصد بین  9/3توان گفت در حدود  می

 (.9سال بوده است )جدول  09-19درصد بین  0/1سال و 
 

                                                                                                                                                               
1 Focus Group 
2 Probability Proportional to Size 
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 : توزیع فراوانی سن پاسخگویان روستایی و کارشناسان3جدول 

بندی سنی  گروه ردیف

 )سال(

 پاسخگویان کارشناس پاسخگویان روستایی

درصد  درصد نسبی درصد تعداد افراد

 تجمعی

تعداد 

 افراد

درصد  درصد

 نسبی

درصد 

 تجمعی

1 90-10 11 9/91 9/91 9/91 9 9/3 9/3 9/3 

1 91-91 13 1/90 1/90 3/90 11 0/90 0/90 1/90 

9 09-99 11 9/11 9/11 9/31 10 9/99 9/99 0/39 

9 19-09 1 3/1 3/1 1/39 1 0/1 0/1 111 

  1 1 1 111 3/1 3/1 1 19باالی  0

  111 111 91  111 111 09 جمع 1

 1930های پژوهش،  یافتهمنبع: 

 ب( ساختار جنسی

 0/91حدود ، توان گفت جنسی پاسخگویان می ساختارطه با از پرسشنامه در راب آمده دست بههمچنین اطالعات 

درصد را مردان در ناحیه موردمطالعه  0/19درصد از افراد پاسخگو در سمت دهیار یا شورای روستا را زنان و 

 (.9 دهند. )جدول تشکیل می
 اسانهای پاکدشت و ری و کارشن : توزیع جنسی پاسخگویان در روستاهای موردبررسی شهرستان4جدول 

 کارشناسان روستاییان ردیف

تعداد  جنسیت

 افراد

درصد 

 نسبی

تعداد 

 افراد

درصد 

 نسبی

 1/90 19 0/91 19 زن 1

 9/09 19 0/19 99 مرد 1

 1/111 91 1/111 09 جمع 

 1930های پژوهش،  یافتهمنبع: 

 

 ج( نقش روستاییان در زمینه مشارکت و نهادگرایی

و  99/1های مرتبط با آن بر اساس دیدگاه روستاییان میانگین برابر  ها و سنجه هدر ارتباط با شاخص مشارکت و گوی

دهد که  ها نشان می باشد همچنین نهادگرایی و تشکل سازی میانگین گویه می 19/1بر اساس دیدگاه کارشناسان برابر 

 (.0در سطح ضعیفی قرار دارد )جدول 

 
 ت مشارکت و نهادگراییواریانس و انحراف معیار وضعی، میانگین :5جدول 

اختالف  کارشناسان روستاییان شاخص

انحراف  واریانس میانگین میانگین

 معیار

انحراف  واریانس میانگین

 معیار

 19/1 990/1 999/1 19/1 031/1 901/1 99/1 مشارکت

 -19/1 919/1 019/1 19/1 191/1 919/1 13/1 نهادگرایی و تشکل سازی

 1930های پژوهش،  یافتهمنبع: 

دهد  های تحقیق نشان می شود در ارتباط با شاخص مشارکت و نهادگرایی یافته مشاهده می 0طور که در جدول  همان

که این مسئله در نواحی روستایی موردمطالعه در حد مطلوب نیستند و مدیران محلی و کارشناسان در حد کم و 

 .(1اند )جدول  اعالم داشتهها  خیلی کم موافقت خود را در ارتباط با هر یک از گزینه
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 ریزی روستایی سازی و نهادگرایی در فرآیند برنامه تشکل، : مقایسه نظرات مدیریت محلی و کارشناسان درباره مشارکت6جدول 

 

 مشارکت

 کارشناسان مدیریت محلی

انحراف  میانگین تعداد

 معیار

انحراف  میانگین تعداد

 معیار

 990/1 19/1 91 999/1 11/1 09 بندی بر اساس نیاز روستاییان؛ یتاولوها و  ژهها و پرو مشورت در اجرای برنامه

 999/1 11/1 91 919/1 13/1 09 ؛ها برنامهمحلی در طرح و  مسئولین و روستاییان دادن مشارکت برای مسئولین و مدیران پایبندی

 391/1 90/1 91 933/1 19/1 09 ؛ها پروژهها و  رای مشارکت در برنامهاسالمی ب شورای و دهیاری با ریزان و برنامه مدیران برقراری ارتباط بین

 غیر و کشاورزی های با فعالیت ارتباط روستاییان در با کارشناسان مشارکت و فراهم کردن زمینه تعامل

 کشاورزی؛

09 11/1 399/1 91 91/1 311/1 

 919/1 13/1 91 999/1 13/1 09 تدوین قوانین مناسب برای جلب نظر و تضمین مشارکت عمومی و جمعی؛

 313/1 11/1 91 919/1 19/1 09 مختلف؛ های گیری یمتصمدخالت مردم در 

 339/1 11/1 91 391/1 11/1 09 ها؛ ها و اجرای طرح دخالت مردم در تدوین برنامه

 901/1 01/1 91 399/1 13/1 09 های توسعه؛ شراکت در منافع حاصل از طرح

 911/1 99/1 91 311/1 93/1 09 ها؛ رنامهها و ب ارزشیابی طرح

 993/1 13/1 91 999/1 91/1 09 عمرانی؛ و اجتماعی ـ اقتصادی های گیری تصمیم در روستاییان مشارکت

 319/1 11/1 91 919/1 19/1 09 آن؛ بهبود و کشاورزی های فعالیت در یکدیگر با روستاییان مشارکت و همکاری

 901/1 90/1 91 310/1 19/1 09 کشاورزی؛ غیر های فعالیت در یکدیگر با روستاییان مشارکت و همکاری

 319/1 19/1 91 901/1 91/1 09 محلی برای مشارکت بیشتر در توسعه محلی؛ -های مردمی تشکل، تشکیل و تقویت نهادهای غیردولتی

 311/1 13/1 91 991/1 91/1 09 اقتصادی؛ های خدماتی و ایجاد بنگاه

 311/1 91/1 91 911/1 93/1 09 های محلی؛ ت تشکلایجاد و تقوی

 919/1 13/1 91 991/1 19/1 09 اعتباری خرد و غیردولتی؛ –ایجاد و تقویت نهادهای مالی 

 313/1 11/1 91 999/1 11/1 09 های کار محلی برای حفاظت از منابع طبیعی؛ ایجاد و تقویت نهادها و گروه

 1930های پژوهش،  یافتهمنبع: 

 های استنباطی  تهیاف

 الف( نتایج حاصل از آزمون کای اسکوئر

 یافتگی روستاها سطح توسعه ریزی متخصص محور در مشارکت با ارتباط بین برنامه

یافتگی رابطه معناداری در سطح  نفعان با سطح توسعه یذریزی متخصص محور به لحاظ مشارکت  بین دو متغیر برنامه

بر اساس آزمون کای دو میان دو متغیر ارتباط  شده محاسبهداری ضریب  سطح معنیکه  طوری درصد وجود دارد. به 1

باشد.  ( میp=0.144) یافتگی در ناحیه موردمطالعه برابر ریزی متخصص محور در مشارکت با سطح توسعه بین برنامه

ریزی بدون مشارکت  مهدرواقع هر چه برنا باشد. دار می رابطه معنی، باشد می 10/1داری بیشتر از  چون سطح معنی

 .(9 شود )جدول جامعه انجام شود منجر به ارتقای سطح توسعه نمی
 یافتگی روستاها از دیدگاه روستاییان در نوع مشارکت با سطح توسعه متخصص محورریزی  ارتباط بین برنامه :7جدول 

 

 شاخص

 

 بندی گروه

  یافتگی سطح توسعه

ی خیل زیاد تا حدودی کم خیلی کم جمع کل

 زیاد

 

 

 

 ریزی متخصص محور برنامه

 1 1 1 1 1 1 خیلی کم

 99 1 1 11 11 1 کم

 19 1 1 11 0 1 تا حدودی

 1 1 1 1 1 1 زیاد

 1 1 9 19 11 1 بسیار زیاد

 09      جمع کل

df=9 Mont Carlo .sig. (2-sided)=0.144 Pearson Chi-Square=35.701 
 1930های پژوهش،  یافتهمنبع: 
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 یو -ویتنی  –ب( نتایج حاصل از آزمون من 

ی مشارکت و نهادگرایی و تشکل ها شاخصی دو گروه مدیران محلی و کارشناسان درباره ها پاسخمقایسه میانگین 

انجام پذیرفت.  «یو –ویتنی  –من »ریزی روستایی منطقه با استفاده از آزمون  نفعان محلی در فرآیند برنامه سازی ذی

داری بین نظرات دو گروه پاسخگویان حاصل نشده است  تفاوت معنی، 9در جدول  آمده دست بههای  تهبر اساس یاف

 بوده است.  ها شاخصدهنده توافق نظر این دو گروه درباره  که نشان
 ها : نتایج آزمون مقایسه میانگین8جدول 

شماره 

 فرضیه

شاخص  نوع آزمون فرضیه

(U) 

سطح 

 داری معنی

توجهی مشارکت مردمی در وضعیت کنونی فرآیند  ای نظرات مدیریت محلی و کارشناسان نسبت به کم بهبین میانگین رت 1

 داری وجود دارد. ریزی روستایی تفاوت معنی برنامه

ویتنی  –من 

 یو

011/901 901/1 

ر وضعیت کنونی توجهی نهادگرایی و تشکل سازی د ای نظرات مدیریت محلی و کارشناسان نسبت به کم بین میانگین رتبه 1

 داری وجود دارد. ریزی روستایی تفاوت معنی فرآیند برنامه

ویتنی  –من 

 یو

011/931 039/1 

 1930های پژوهش،  یافتهمنبع: 

ها با جامعه محلی مشورت صورت  ها و پروژه به این معنی که هر دو گروه بر این اعتقاد دارند که در اجرای برنامه

ها  ها و پروژه ان با دهیاری و شورای اسالمی برای مشارکت در برنامهریز هیران و برنامارتباط بین مد، گیرد. همچنین

ی کشاورز یرغهای کشاورزی و  برقرار شود. زمینه تعامل و مشارکت کارشناسان با روستاییان در ارتباط با فعالیت

ردد. مردم روستا در قوانین مناسب برای جلب نظر و تضمین مشارکت عمومی و جمعی تدوین گ، فراهم گردد

 ها دخالت داده شوند. ها و شراکت در منافع حاصل از آن ها و اجرای طرح تدوین برنامه، های مختلف گیری یمتصم

 گیری نتیجه

یرکردن افراد در آن در گتوسعه و  ریزی برنامه در مشارکت اصل، توسعه مفهوم به نگرش اصالح و تکامل با زمان هم 

ایران هنوز مشارکت از جایگاه  ازجمله توسعه درحالای برخوردار است. در کشورهای  یژهواهمیت  از، از ابتدا تا انتها

ارزیابی شرط الزم ، اجرا، گیری یمتصم، یزیر برنامهنفعان محلی در فرآیندهای  یذمناسبی برخوردار نیست. مشارکت 

عملیاتی شود تا در  ها آنی بخشی به در یک چارچوب منطقی و منسجم آموزش و آگاه، رو ینازا، آید یمبه شمار 

ی و سایر مسائل عمران یرغی عمرانی و ها پروژهبندی  یتاولو، و حقوق خود حق بهدر ابتدا نسبت  ها آناین بستر 

محیط خود را کنترل و رفاه را در وضعیت موجود ، مربوطه مطلع شوند تا بتوانند امور مربوط به خود را اداره کنند

ی ها مهارتتجارب و ، شود تا از دانش بومی یمموجب  نفعان محلی توسعه یذنین مشارکت افزایش دهند. همچ

استفاده شود. در  ها پروژهو  ها برنامهی در اجرای کشاورز یرغکشاورزی و های  یتفعالدر رابطه با  ها آنی ا حرفه

شده است همچنین در  یساز شفافمشخص و  ها آنیزی برای ر برنامههای  یاستساهداف و  ها آنمشارکت فعاالنه 

و  ها طرحتخصیص اعتبار و میزان آن برای اجرای ، ی توسعهها طرحها و مقررات مربوط به  نامه یینآجریان 

ها  یتفعالرا در انجام  ها آنو  باالبردهرا  ها آناعتماد  مسئلهگیرند و این  یمی نیز قرار ا توسعهی مختلف ها پروژه

تعلق و  باشد احساس ها آنقرار است به نفع  کامالًدانند که مزایای طرح و برنامه  یمیجه چون درنت کند. یممصمم 

اقتصادی و عمرانی و زیربنایی دارند و انگیزه الزم را  –های مختلف اجتماعی  یتفعالی  ینهزم درپذیری  یتمسئول

در انجام کارهای داوطلبانه پیشگام آورند تا جایی که  یمبه دست  ها پروژهیزی و اجرای ر برنامهبرای فراگیری مراحل 
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تواند زمینه مشارکت  یممحلی  –ی مردمی ها تشکل، تشکیل و تقویت نهادهای غیردولتی، شوند. عالوه بر این یم

نفعان محلی در سراسر فرآیند  یذمشارکت  .ازدس مینفعان محلی در توسعه پایدار محلی را فراهم  یذبیشتر 

یرکردن جامعه و در گی و تعامل و رسان اطالعتوجه به رویکرد ارتباطی برای ، نیزی ضروری است. همچنیر برنامه

یزی در ر برنامهمستقیم باید از مراحل ابتدایی  طور بهنفعان روستایی  یذیاز است. موردنحائز اهمیت و  مدیران محلی

سازی یک طرح یا  یادهپو جلسات در مراحل اولیه شامل: آماده و  ها نشستآن مشارکت داشته باشند. اطالعات 

توصیف ، ها آنهای  یتاولوشنیدن نیازهای جامعه و ، تبادل اطالعات در ارتباط با اصول و اهداف توسعه، برنامه

ی ها حل راه، شناسایی از مسائل، یزی نتایج تحقیقاتر برنامهدر فرآیند  بعدازآن فرآیند شامل مشارکت جامعه.

نفعان  یذقرار گیرد. مشارکت  موردبحثها ارائه شود و  ینههزی برنامه و اجرا، یزیر برنامهسناریوی ، پیشنهادی

پذیرش ، تواند منجر به اجماع یمیری درست مشارکت کارگ بهیت در فرایندها و در صورت شفاف، تعهدمستلزم 

های  ز شهرستانروستا ا 09، های میدانی تحقیق نشان داد در ناحیه موردمطالعه پیشنهادها و تسهیل در اجرا شود. یافته

ای بوده که در ارتباط با  گونه ریزی به رویکرد فعلی حاکم بر برنامه، شهر تهران پاکدشت و ری در پیرامون کالن

ی پژوهش ها ههای مشارکت و تشکل سازی روستاییان اقدام خاصی صورت نگرفته است. این مقوله با یافت شاخص

با توجه به این که . مطابقت ندارد 1119سال  1ز و همکارانیعز( و 1119) 1های پیشین همچون هریت و همکاران

مشارکت ذینفعان محلی  و توانمندسازی برای، های کار محلی تقویت نهادها و گروه، ی تشکل سازیها صشاخ

متخصص محور و از باال به پایین جایگاه خود را نیافته و پیش بینی کننده فرآیند ارتقاء  ریزی هتوسعه براساس برنام

 ها هطرح ریزی و اجرای پروژ، ریزی هاشد؛ تغییر رویکرد در شیوه و عمل برنامب میی توسعه پایدار نها صعاد و شاخاب

اجتماع محور به منظور مشارکت گسترده ذینفعان محلی توسعه از طریق توانمندسازی و  ریزی هبه سمت برنام

 .این پژوهش است ظرفیت سازی آنها توصیه

 منابع
 یبرا ییراهنما، مردم یتوانمندساز، مسعود علیا، علی شاه شجاعی، (. ترجمه پیروز ایزدی1999برایان )، پرت اندرو؛، لیتونک پیتر؛، اوکلی

 تهران: نشر سروستان.، مشارکت

، یزی برای توسعه روستایی و کشاورزیر برنامه(. نقش مشارکت مردمی در فرآیند 1993) یداهلل، حیدر؛ رجایی، علی؛ نیامنش، ایمانی

 ایران.، مشهد، ایران کشاورزی اقتصاد کنفرانس سومین

، 11 شماره، 9 دوره، محیط فصلنامه جغرافیایی آمایش، های مشارکت شهروندی در فرآیندهای توسعه شهری (. شیوه1931آزیتا )، رجبی

 .111 -111صص 

 جمعیت موردی؛ روستایی )مطالعه ریزی برنامه در آن بر مؤثر عوامل و مشارکت جایگاه و (. وضعیت1931حسن )، بغده کندی پور حسن

 .91 -90صص ، 91 شماره، 11 دوره، سپهر، بوکان( شهرستان روستایی

 محیط و مسکن، الفت( بندر: موردی )نمونه روستایی توسعه در محلی رهبران ونهاد  مردم یها سازمان (. نقش1931مهران )، الحسابی یعل

 .90-99صص ، 199 شماره، 91 دوره، روستا

 www.amar.org.ir: سایت طریق از دسترسی قابل، 1931  سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری، (1931ایران ) آمار مرکز

                                                                                                                                                               
1 Harriet et al 
2 Azizu et al 



 8931 سوم، تابستانشماره نهم، سال ، ای( ریزی منطقه پژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  81

، کشور توسعه اندازهای چشم و ها چالش همایش مقاالت مجموعه، توسعه و ریزی برنامه نظام .(1991)ایران  اقتصاد تحقیقات مرکز 

 ایران.، تهران، ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 .ی خراسان رضویجهاد کشاورزگروه توسعه روستایی سازمان ، (. طرح روابط عمومی و توسعه1931م. )، محمدی 
Akkoyunlu, S. (2015). The potential of rural-urban linkages for sustainable development and trade. 

International Journal of Sustainable Development & World Policy, 4(2), 1-20. 

Al-Kodmany, K. (1999). Using visualization techniques for enhancing public participation in planning 

and design: process, implementation, and evaluation. Landscape and urban planning, 45(1), 37-45. 

Amundsen, S., & Martinsen, Ø. L. (2015). Linking empowering leadership to job satisfaction, work 

effort, and creativity: The role of self-leadership and psychological empowerment. Journal of 

Leadership & Organizational Studies, 22(3), 304-323. 

Azizu, A. (2014). Stakeholder participation in development planning process in the Yilo Krobo 

Municipality (Doctoral dissertation, SCHOOL OF GRADUATE STUDIES, KWAME 

NKRUMAH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY). 

Cis. (2003). Guidance Document No. 8., Public Participation In Relation To The Water Framework 

Directive, Produced By Working Group 2.9, Public Participation Department Of Town And 

Regional Planning, Sheffield S10 2tn. 

Draft Louth County Development Plan 2015-2021, October 2014, Volume 1 Written Statement. 

Published at: comhairle contae lu louth county council. Available on: 

http://www.louthcoco.ie/en/Publications/Development-Plans/ 

Ellis, F., & Biggs, S. (2001). Evolving themes in rural development 1950s‐2000s. Development policy 

review, 19(4), 437-448. 

Harriet, T., Anin, E. K., & Asuo, W. (2013). The level of stakeholders’ participation in the district 

education strategic planning towards quality basic education: the case of Salaga Town Council of 

Ghana. International Journal of Humanities and Social Science, 3(14), 95-102.  

Healey, P. (2004). The treatment of space and place in the new strategic spatial planning in Europe. 

International journal of urban and regional research, 28(1), 45-67. 

Lane, M. B. (2005). Public participation in planning: an intellectual history. Australian Geographer, 

36(3), 283-299. 

McDonagh, J., Varley, T., & Shortall, S. (Eds.). (2009). A living countryside? the politics of 

sustainable development in rural Ireland. Ashgate Publishing, Ltd. 

Muhammad, H. U., Umar, B. F., Abubakar, B. Z., & Abdullahi, A. S. (2011). Assessment of Factors 

Influencing Beneficiary Participation in Fadama II Project in Niger State, Nigeria. Nigerian Journal 

of Basic and Applied Sciences, 19(2). 248-252. 

OECD Development Assistance Committee. (2001). The DAC Guidelines: Strategies for Sustainable 

Development. 

Obadire, O. S., Mudau, M. J., Sarfo-Mensah, P., & Zuwarimwe, J. (2013). Active Role of 

Stakeholders in the Implementation of Comprehensive Rural Development Programme in South 

Africa. International Journal of Humanities and Social Science, 3(13), 273-280. 

Concepts and Issues at Stake. In Landscape Planning and Rural Development (pp. 1-12). Springer 

International Publishing. 

Word Bank, (1994). The World Bank and Participation, Washington, Available on: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/627501467990056231/pdf/multi-page.pdf 


