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چکيده
هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل اقتصادي تاثیرگذار برتوسعه مدیریت مشارکتی روستایی می باشد .امروزه
بیشترصاحب نظران توسعه به ویژه توسعه روستایی معتقدندکه دستیابی به توسعه پایدار بدون مشارکت آحاد
مردم درفرآیند مدیریت ممکن نیست و با مشارکت مردم و توسعه مدیریت مشارکتی این فرایند قابل اجرا،
تسهیل وکم هزینه تر می شود ،چراکه مشارکت هاي مردمی شرط اصلی موفقیت برنامه ها می باشند .این
تحقیق از روش معیاري و از نوع مطالعات کاربردي و روش تحقیق حاضر نیز ،توصیفی -تحلیلی  -ترکیبی
است .گردآوري اطالعات به صورت اسنادي ،میدانی ،پرسشنامه و مصاحبه انجام گرفته است .جامعه آماري
این تحقیق شامل خانوارهاي روستاي پسیخان شهرستان رشت استان گیالن می باشند که در سال 6931
داراي  611خانوار و جمعیت این روستا برابر با  309نفر بوده و حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 113
نفر محاسبه گردیده است .روش تجزیه و تحلیل اطالعات هم با استفاده ازآمارتوصیفی میانگین و انحراف
معیار و آمار استنباطی آزمون  Tمی باشد .نتایج تحقیق نشان داد که بهترشدن اوضاع اقتصادي روستاییان،
میزان مشارکت آن ها را در فرایند توسعه مدیریت مشارکتی روستایی افزایش می دهد.
واژگان کليدي :مدیریت ،مدیریت مشارکتی روستایی ،عوامل اقتصادي ،توسعه
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مقدمه
امروزه در همه عرصه هاي اجتماعی ،اقتصادي ،سیاسی ،اجرایی ،زیربنایی و  ...در راستاي توسعه یك سرزمین ،مدیریت و
اعمال روش هاي مدیریتی اجتناب ناپذیر است .مدیریت را این گونه تعریف کرده اند« :مدیریت» فرآیندي است که بوسیله آن
کوشش هاي فردي و گروهی به منظور نیل به هدف مشترك هماهنگ می شود (آسایش و همکاران .)6931 ،مدیریت مهم ترین
عامل در حیات ،رشد و بالندگی یا مرگ یك جامعه است و روند حرکت از وضع موجود به سوي وضع مطلوب را کنترل می کند.
زمانی که بحث مدیریت و توسعه به میان می آید ،یکی از مهم ترین جهات آن و شاید اولین جهتی که ذهن شنونده را به خود
جلب نماید بحث توسعه اقتصادي باشد (رحیمی .)6936 ،امروزه توسعه روستا یا هر نظام سکونت گاهی دیگري در مقایسه با
گذشته پیوند گسترده تري با مفهوم مدیریت یافته است .در انگاره جدید مدیریت روستایی نقش نهادهاي محلی و مشارکت
روستاییان مورد تأکید قرار گرفته است (مرادي و همکاران .)6939 ،نظام مدیریت روستایی در ایران چند قرن سابقه دارد و طی
سالیان طوالنی به لحاظ ساختارهاي اجتماعی ،تحوالت و دگرگونی هاي پیچیده اي داشته و بررسی این سابقه از یك سو حاوي
نکات قابل توجه در روش هاي اداره روستاها است و از سوي دیگر متاثر از تجربیات گذشته است .متأسفانه خالء مدیریت کارآمد
و اصولی در روستاها در تمامی این ادوار به خصوص تا سال  6930و در دهه هاي اخیر مشکالت عدیده اي را براي روستاییان
ایجاد نموده است و نیاز به یك مدیریت صحیح براي اداره روستاها است .مدیریت روستایی عبارت از نهادینه سازي و تحقق
مشارکت مردمی در مدیریت امور مربوط به خود است .به عبارت دیگر مدیریت روستایی به معنی برنامه ریزي براي روستا،
سازمان دهی براي اقدامات توسعه اي ،هماهنگی و نظارت بر اقدامات انجام شده می باشد (لطیفه و همکاران.)6936 ،
دولت ها براي مدیریت روستاها ،رویکردي توسعه اي با مشارکت مردم را براي اداره مناطق روستایی اتخاذ کرده اند
( .)Chambers, 1999بنابراین با توجه به ارتباط تنگاتنگ میان واژه مدیریت و توسعه ،می توانیم بگوییم براي دست یابی به
توسعه در ابعاد مختلف آن دست یابی به مدیریتی همه جانبه براي انتظام بخشی به سکونت گاه هاي روستایی از ضروریات غیر
قابل انکار به شمار می رود .در واقع همگام با تحوالت ساختاري اقتصادي -اجتماعی سکونت گاه هاي روستایی در دهه هاي
اخیر ،مدیریت روستایی نیز با دگرگونی هایی همراه شده است .مدیریت روستایی فرایند چند جانبه اي است که شامل سه رکن
مردم ،دولت و نهادهاي عمومی است .در این فرایند با مشارکت مردم و از طریق تشکیالت ،سازمان هاي روستایی و برنامه ها و
طرح هاي توسعه روستایی تدوین و اجرا گردیده و تحت نظارت و ارزشیابی قرار می گیرد (رضوانی .)6939 ،مدیریت روستایی،
تلفیق و تنظیم عوامل مختلف طبیعی ،انسانی و اقتصادي در جامعه روستایی است که چند دهه پیش ،به عنوان اساس اقتصاد
کشور و تأمین کننده منابع خزانه کشور تعریف می شد ( آسایش و همکاران.)6931 ،
در واقع فرایند سازماندهی ،هدایت جامعه و محیط روستایی از طریق شکل دادن به سازمان ها و نهاد ها است .این
سازمان ها و نهادها وسایل تأمین هدف هاي جامعه روستایی می باشند .فلسفه اساسی شکل گیري حکومت هاي محلی و
مدیریت روستایی عبارت از نهادینه سازي و تحقق مشارکت مردمی در مدیریت امور مربوط به خود است .به عبارت دیگر
مدیریت روستایی به معنی برنامه ریزي براي روستا ،سازمان دهی براي اقدامات توسعه اي ،هماهنگی و نظارت بر اقدامات انجام
شده می باشد؛ بطوري که فرآیند توسعه پایدار روستایی را به نحوي تقویت نماید که در سطح متعارف جامعه و محیط مناسبی
براي زندگی راحت تر و کارآمدتر روستاییان ،به تناسب ویژگی هاي اجتماعی و اقتصادي فراهم شود (بدري و همکاران.)6933 ،
در توسعه مدیریت روستایی پرداختن به جایگاه و نقش مدیریت در توسعه روستایی الزامی است .روستاها به منزله مکان هایی
خاص با شیوه زندگی و فعالیت هایی متفاوت نسبت به شهرها نیازمند الگوي مدیریتی مجزا و منطبق با شرایط اقتصادي،
اجتماعی و بوم شناختی حاکم بر روستاها هستند .هنگامی که از مدیریت روستایی سخن به میان می آید ممکن است لزوما
مدیریت اندیشیده شده و برنامه ریزي شده نباشد ،به عبارتی نقش عرف ،عادات و سنن در مدیریت روستایی تعیین کننده است
(افتخاري و همکاران .)6931 ،مدیریت توسعه روستایی حائز اهمیت فراوانی است؛ زیرا در فرآیند توسعه روستایی یك پارچه و
پایدار نقش اساسی دارد .مدیریت روستایی در واقع فرآیند سازماندهی جامعه و محیط روستایی از طریق شکل دادن به سازمان
ها است (عبداللهیان و همکاران .)6933 ،توسعه روستایی به مثابه راهبردي با اهمیت براي تأمین نیازهاي اساسی و توزیع بهینه
منافع ناشی از توسعه ملی تلقی شده است .بسیاري بر این باورند که عمران روستایی مقدمه اي براي توسعه روستایی می باشد و
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مدیریت مشارکتی می تواند یکی از الگوهاي رسیدن به توسعه روستایی باشد و راهکار ایجاد شوراهاي اسالمی روستایی به عنوان
یك واحد مدیریت محلی وسیله اي براي دستیابی به توسعه روستایی و در نهایت توسعه ملی است (پیران.)6931 ،

ادبيات و پيشينه پژوهش
تحقیقات بسیاري درباره مدیریت و مدیریت روستایی انجام گرفته است ،(Escap, 2002) .در تحقیقی بیان داشت که
در برنامه توسعه روستایی موفق ،عوامل بیرونی اغلب به صورت تسریع کننده –تسهیل گر برنامه ها به کار گرفته می شوند ،زیرا
از این عوامل می توان در همۀ جنبه هاي فعالیت برنامه ها به ویژه رشد آگاهی ها ،تامین منابع مالی ،ضمانت اجرایی و
…استفاده کرد ، (Al. Ahmad, 1996) .نیز در تحقیقی عنوان کرد که با توجه به اینکه بخش اعظمی از جمعیت کشورها در
روستاها زندگی می کنند ،اهمیت توسعه روستایی و نقش حیاتی آن در توسعه و پیشبرد این کشورها بر کسی پوشیده
نیست.کارشناسان و دست اندر کاران امر ،تحقق این مهم را پیش از هر چیز در گرو توسعه منابع انسانی می دانند .روستاییان
زمانی کاري را از آن خود می دانند و در انجام آن مسئولیت وتعهد می پذیرند که در طرح آن مورد مشورت قرار گرفته و یا در
جریان برنامه ریزي و مراحل آن فعاالنه شرکت کرده باشند .تجارب کاري متعدد با روستاییان نیز مبین اهمیت این موضوع است
که توفیق در انجام کاري بدون مشارکت و لحاظ کردن نظرات آنان ،هرگز به طور نهایی و کامل تحقق نیافته است(Dorner, .
 )2000نیز در تحقیقی که در رابطه با مدیریت انجام داد عوامل اقتصادي موثر در توسعه مدیریتی را ،بسط امکانات و پرورش
قابلیت بشري که براي جلوگیري از فقر ضروري است معرفی نمود .همچنین بیان داشت که تقلیل دامنه فقر عمومی ،بیکاري و
نابرابري مالزم با توسعه مدیریت همراه است .در کشورمان نیز تحقیقاتی در این زمینه انجام گرفته است( .رحیم زاده و
همکاران ،) 6936 ،پژوهشی با عنوان بررسی عملکرد مدیریت جدید روستایی در توسعه روستا انجام دادند و نتایج آن ها نشان
داد که ارتباط تنگاتنگی میان مدیریت و توسعه وجود دارد و براي دستیابی به توسعه در ابعاد مختلف آن ،مدیریتی همه جانبه
براي سکونت گاه هاي روستایی ضروري است( .لطیفه و همکاران ،)6936 ،در تحقیقی با عنوان جایگاه مدیریت نوین روستایی در
برنامه هاي توسعه به این نتیجه رسیدند که شوراهاي اسالمی روستاها در افزایش مشارکت مردمی و در حل مسایل محلی
روستاها و فعالیت ه اي عمرانی از جایگاه مطلوبی برخوردارند و براي توسعه روستاها هماهنگی شوراهاي اسالمی ،دهیاري ها و
جلب مشارکت مردم الزم و ضروري است .در تحقیقی دیگر (رحیمی ،)6936 ،در ارزیابی و تحلیل تجارب مدیریت روستایی
عنوان کرد که مدیریت مهم ترین عامل در حیات یا مرگ یك جامعه است و روند حرکت از وضع موجود به سوي وضع مطلوب را
کنترل می کند و در این میان توجه به روش هاي اداره روستاها حایز اهمیت است و مدیریت روستایی باید بر محور بینش
روستاییان و جامعه روستایی استوار گردد( .نیك نامی و همکاران ،)6930 ،نیز در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که توسعه و
سامان دهی فعالیت هاي شغلی از جمله وظایفی است که باید توسط تعاونی هاي روستایی به لحاظ اقتصادي و با بهره گیري از
فرصت هاي شغلی در تعاونی ها انجام گیرد .این تحقیقات نشان می دهند که روستاها به منزله مکان هایی خاص با شیوه
زندگی و فعالیت هایی متفاوت نسبت به شهرها نیازمند الگوي مدیریتی مجزا و منطبق با شرایط اقتصادي ،اجتماعی و بوم
شناختی حاکم بر روستا هستند .مدیریت در مناطق روستایی کشور ازگذشته دور تاکنون با بحران جدي رو به رو بوده است .در
دهه هاي اخیر به دلیل فروپاشی نظام سنتی مدیریت در این مناطق و جایگزینی شیوه هاي شبه دموکراتیك که ریشه در بطن
جامعه ایرانی نداشت این نظام نیمه کارآمد به شدت آسیب پذیرتر و نوعی بی هنجاري را بر نظام مدیریت روستایی کشور حاکم
کرد .نگاهی به سیر تاریخی مدیریت این نکته را آشکار می سازد که شکست دولت و بازار در عرصه مدیریت در دو قرن اخیر به
علت ناکارآمدي دولت و بازار بوده است .فرآیند مدیریت و برنامه ریزي روستایی نیازمند دستیابی به یك نقطه تعادل میان
قدرت هاي موثر در آن است (رضاییان .)6933 ،با توجه به تحقیقات انجام شده نقش عوامل اقتصادي و مشارکت مردم در
مدیریت روستایی بسیار مهم و حایز اهمیت است .در نتیجه پژوهشگر در این تحقیق عوامل اقتصادي تاثیرگذار برتوسعه
مدیریت مشارکتی روستایی را بررسی می کند و سوال اصلی تحقیق حاضر این است که عوامل اقتصادي تاثیر گذار بر توسعه
مدیریت مشارکتی روستایی کدامند؟ موانع اقتصادي تاثیر گذار بر توسعه مدیریت مشارکتی روستایی کدامند؟
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روش شناسی تحقيق
گرة مدیریت روستایى در ایران طى چند دهۀ گذشته و شاید در یك صد سال اخیر درابعاد سیاسى ،اجتماعى ،اقتصادى
و فرهنگى یکى از مهم ترین و حساس ترین معضل هاو چالش برنامه ریزان و متخصصین بوده است .با توجه به این که مدیریت
روستایی در ایران تحت نظر سازمان ها و ارگان هاي متعددي همچون جهاد کشاورزي ،بنیاد مسکن ،دهیاري ها ،شوراهاي
اسالمی و غیره می باشد ،بهتر است که در کنار این سازمان ها و ارگان ها نیز بهره گیري دولت از روستاییان و نیروهاي بومی
متخصص و استعدادها و توانایی هاي نهادهاي بازار و مردم صورت گیرد تا فرآیند مدیریت و برنامه ریزي روستایی به یك نقطه
تعادل میان قدرت هاي موثر در مدیریت منجر شود که از آن با نام مدیریت مشارکتی یاد می شود .دست یابی به توسعه
روستایی بدون مشارکت روستاییان غیر ممکن و یا شاید دشوار می باشد .بنابراین شناخت عوامل اقتصادي تاثیر گذار بر
مشارکت روستاییان در توسعه مدیریت مشارکتی روستایی و شناخت موانع مشارکت روستاییان روند توسعه مدیریت مشارکتی
روستایی را تسهیل بخشد .روش تحقیق حاضر از نوع کاربردي و روش تحقیق معیاري است .علت استفاده از روش معیاري این
است که عنصر اصلی مدیریت انسان است و از آنجا که کنترل متغیرهاي مستقلی که بر رفتار انسان تأثیر می گذارند مشکل و
اغلب غیر ممکن است از این روش استفاده شده است .در بهره برداري از دیدگاه هاي تحقیق روش کار قیاسی است ولی تبیین
نتایج به صورت استقرایی انجام گرفته است .از نظر درجه نظارت و کنترل میدانی ،و از نظر ماهیت و روش به صورت توصیفی،
تحلیلی می باشد .روش گردآوري اطالعات به صورت کتابخانه اي و میدانی صورت گرفته است .در روش کتابخانه اي با استفاده
از فیش برداري از کتاب ها ،مقاالت و  ...اطالعات جمع آوري شده است و در روش میدانی با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه
اطالعات جمع آوري شد .روش تجزیه و تحلیل اطالعات به صورت آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی
آزمون  Tصورت گرفته است .جامعه آماري این تحقیق شامل خانوارهاي روستاي پسیخان شهرستان رشت استان گیالن می
باشند که در سال  6931داراي  611خانوار و جمعیت این روستا برابر با  309نفر بوده و حجم نمونه با توجه به جدول مورگان
 113نفر محاسبه گردیده و براي محاسبه قابلیت اعتماد ،میزان پایایی ابزار گردآوري داده ها با استفاده از آلفاي کرونباخ بصورت
کلی  0/31درصد محاسبه شده است.

یافته هاي تحقيق
در تحقیق حاضر ،ابتدا به بررسی رابطه میان ویژگی هاي فردي پاسخ دهندگان و سطح مشارکت آنها پرداخته شد،
سپس عوامل اقتصادي تاثیر گذار بر مشارکت روستاییان در توسعه مدیریت مشارکتی روستایی و موانع اقتصادي تاثیر گذار بر
توسعه مدیریت مشارکتی روستایی در روستاي مورد نظر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت .بررسی ویژگی هاي فردي پاسخ
دهندگان نشان می دهد ،میانگین سنی این افراد برابر با  93/3سال است 11/1 .درصد پاسخ دهندگان مرد و  19/3درصد زن
هستند .از نظر سطح تحصیالت  66/3درصد افراد بی سواد 16 ،درصد دیپلم و زیر دیپلم و  61/3درصد افراد هم باالتر از دیپلم
تحصیالت داشته اند .از نظر وضعیت فعالیت  63/1درصد افراد شاغل در بخش دولتی 93/9 ،درصد شاغل در بخش کشاورزي،
 3/6درصد بازنشسته 61/6 ،درصد بیکار و  16/9درصد هم شغل آزاد داشته اند .تحلیل میانگین عددي حاصل از تحلیل سطح
مشارکت روستائیان در فرایند توسعه مدیریت مشارکتی روستایی نیز مبین پایین بودن سطح مشارکت روستائیان است .که بین
 6تا  3و براساس طیف لیکرت در نوسان است ،این میزان براي تمامی ابعاد کمتر از شرایط متوسط  9ارزیابی شده است .این
تفاوت در سطح آلفا  0/06معنادار است و تفاوت آنها از مطلوبیت عددي نیز به شکل منفی ارزیابی شده است و در جداول زیر
نشان داده شده است.
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جدول شماره  .6ویژگی هاي فردي روستاییان
مرد:

 11/1درصد

زن:

 19/3درصد

بی سواد:

 66/3درصد

جنسیت پاسخ دهندگان

سطح تحصیالت پاسخ دهندگان

وضعیت فعالیت پاسخ دهندگان

دیپلم و زیر دیپلم:

 16درصد

باالي دیپلم:

 61/3درصد

شاغل در بخش دولتی:

 63/1درصد

شاغل در بخش کشاورزي:

 93/9درصد

بازنشسته:

 3/6درصد

بیکار:

 61/6درصد

شغل آزاد:

 16/9درصد

جدول شماره  .1عوامل اقتصادي تاثیر گذار بر مشارکت روستاییان (از نظر محقق)
ردیف

عوامل اقتصادي

6

مشارکت در اداره امور اقتصادي روستا

1

مشارکت در تصمیم گیري هاي اقتصادي و محلی

9

مشارکت در حل مشکالت اقتصادي روستا

3

مشارکت در اجراي طرح هاي اقتصادي روستا

3

ارائه پیشنهاد به مدیران اقتصادي
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جدول شماره  .9عوامل اقتصادي تاثیر گذار بر مشارکت روستاییان در توسعه مدیریت مشارکتی روستایی (از نظر محقق)
مؤلفه ها

تفاوت میانگین

فاصله اطمینان

 33درصد

حد پایین

حد باال

مشارکت در اداره امور اقتصادي روستا

- 0/111

- 0/33

- 0/31

مشارکت در تصمیم گیري هاي اقتصادي و محلی

- 0/616

-0/13

0/03

مشارکت در حل مشکالت اقتصادي روستا

- 0/016

- 0/13

0/69

مشارکت در اجراي
طرح هاي اقتصادي روستا

- 0/303

- 0/13

- 0/93

ارائه پیشنهاد به

-0/131

-0/31

0/01

مدیران اقتصادي

جدول شماره  .3آزمون  Tتك نمونه اي
مؤلفه ها

میانگین

T

معناداري

مشارکت در
اداره امور اقتصادي روستا

1/11

- 3/163

0/006

مشارکت در
تصمیم گیري هاي اقتصادي و
محلی

1/33

- 6/363

0/006

مشارکت در حل
مشکالت اقتصادي روستا

1/33

- 0/191

0/006

مشارکت در اجراي
طرح هاي اقتصادي روستا

1/33

- 3/391

0/006

ارائه پیشنهاد به
مدیران اقتصادي

1/11

-1/131

0/006

نتاج نشان داد که مشارکت در حل مشکالت اقتصادي روستا با میانگین  1/33درصد بیشترین تاثیر اقتصادي در
مشارکت روستاییان در توسعه مدیریت مشارکتی روستایی را دارد و مشارکت در اداره امور اقتصادي روستا با میانگین 1/11
درصد کمترین تاثیر را در مشارکت روستاییان در توسعه مدیریت مشارکتی روستایی را دارد.
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جدول شماره  .3موانع اقتصادي تاثیر گذار بر مشارکت روستاییان (از نظر محقق)
ردیف

موانع اقتصادي

6

کمبود درآمد روستاییان

1

بیکاري روستاییان

9

عدم بهبود وضعیت اقتصادي مردم در صورت مشارکت

3

عدم وجود منافع مشترك اقتصادي میان مردم روستا

3

عدم برنامه ریزي مناسب جهت توسعه اقتصادي روستاها

جدول شماره  .1موانع اقتصادي تاثیر گذار بر مشارکت روستاییان در توسعه مدیریت مشارکتی روستایی (از نظر محقق)
مؤلفه ها

میانگین

انحراف معیار

واریانس

کمبود درآمد روستاییان

3/33

0/116

0/333

بیکاري روستاییان

3/66

0/313

0/333

عدم بهبود وضعیت اقتصادي مردم در صورت مشارکت

9/10

6/33

6/960

عدم وجود منافع مشترك اقتصادي میان مردم روستا

9/11

0/330

0/339

عدم برنامه ریزي مناسب جهت توسعه اقتصادي روستاها

9/13

0/330

0/316

بحث و نتيجه گيري
یافته هاي تحقیق نشان داد که میزان مشارکت روستاییان در اداره امور اقتصادي روستا ،مشارکت درتصمیم گیري هاي
اقتصادي و محلی ،مشارکت در حل مشکالت اقتصادي روستا ،مشارکت در اجراي طرح هاي اقتصادي روستا و ارائه پیشنهاد به
مدیران اقتصادي ،از عوامل اقتصادي تاثیر گذار بر مشارکت روستاییان در توسعه مدیریت مشارکتی روستایی می باشند که با
تحقیق) (Dorner, 2000هم خوانی دارد که عوامل اقتصادي را در توسعه مدیریت تاثیر گذار می دانست و عوامل اقتصادي
موثر در توسعه مدیریتی را ،بسط امکانات و پرورش قابلیت بشري که براي جلوگیري از فقر ضروري است معرفی نمود و بیان
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داشت که تقلیل دامنه فقر عمومی ،بیکاري و نابرابري مالزم با توسعه مدیریت همراه است .همچنین موانع اقتصادي تاثیر گذار
بر مشارکت روستاییان در توسعه مدیریت مشارکتی روستایی نیز در این تحقیق کمبود درآمد روستاییان ،بیکاري روستاییان،
عدم بهبود وضعیت اقتصادي مردم در صورت مشارکت ،عدم وجود منافع مشترك اقتصادي میان مردم روستا و عدم برنامه ریزي
مناسب جهت توسعه اقتصادي روستاها معرفی شدند که با تحقیق ) ، (Al. Ahmad, 1996که اعالم نموده بود تجارب کاري
متعدد با روستاییان مبین اهمیت مشارکت روستاییان در مدیریت و برنامه ریزي براي روستا است و توفیق در انجام کاري بدون
مشارکت و لحاظ کردن نظرات آنان ،هرگز به طور نهایی و کامل تحقق نیافته است هم خوانی دارد .در واقع با افزایش میزان
درآمد ،سطح سواد و سن روستاییان ،سطح مشارکت روستاییان در مدیریت مشارکتی روستایی افزایش پیدا کرده و روستاییانی
که به مطالعه کتاب پرداخته و از حقوق شهروندي و مزایاي مشارکت مطلع باشند ،سطح مشارکت باالیی در فرایند توسعه
مدیریت مشارکت روستایی را خواهند داشت .در انتها و به منظور مشارکت بیشتر روستاییان و توجه به عوامل اقتصادي در
توسعه مدیریت مشارکتی روستایی پیشنهادات زیر ارائه می شود:
 .6توجه به اقتصاد و آداب و رسوم و فرهنگ مردم روستاها.
 .1باال بردن سطح آگاهی روستاییان از طریق برگزاري کالس هاي آموزشی و تمرکز بر آموزش گروهی.
 .9تشویق فعالیت هاي جمعی و گروهی در روستا.
 .3باال بردن اعتماد افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به امور اقتصادي دولت.
 .3جلب نظرات مردمی در اجراي کلیه طرح هاي روستایی و طرح هاي مرتبط با روستا همانند طرح هاي هادي و
ساماندهی.
 .1تشکیل جلسات هماهنگی اجراي طرح هاي اقتصادي در روستا.
 .1تجدید نظر در قوانین ،مقررات ،ضوابط حاکم بر نظام مدیریت روستایی درجهت ایجاد هماهنگی الزم و جامع نگري.
 .3حمایت مالی و اقتصادي و اعتباري بیشتر دولت از شوراها و دهیاري هاي روستا.
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