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طي سال ها 

زندگي مردم 
جدداً افزايش 

 و تخصص 
 همكاري با 

حاصل  يعي،
نولوژي بروز 

 بومي ميسر 

 براي كمك 
  ست.

دانش بومي 
مي  ن بهره

رهبري د را 
ري همگان 

 ري گويند.

د شده باشد در ط
  ه است.

گ و اعتقادات و ز
 دانش بومي، مج

سمي كه جزء نگر
اند و راه را براي

بهينه از منابع طبي
 اساس اشاعه تكنو

 گيري از دانش

ن به دانش بومي ب
نها حائز اهميت اس
ر نهايت جايگاه د
تجربيات كشاورزان

 گذارند ، اين افراد
منظور جلب همكا
وبيت دارد را رهبر

 بطور طبيعي توليد
فيايي از ميان رفته
ل شده و با فرهنگ
 انساني ، توجه به

ر خالف دانش رس
ر به ما مي شناسا

 در بهره برداري ب
وستائيان و نه بر

پايدار بدون بهره

  
 كرد. روي آوردن
ي متخصصان از آ
يد مي كند و در
ش، اندوخته ها و ت

   مي كنند.

هتي دلخواه تاثير
نفوذ در مردم به م
 گروه خاص مطلو

 بع طبيعي

رچشمه گرفته و
 از آن حوزه جغراف
 نسل ديگر منتقل
الت متعدد جامعه

شد دانش بومي بر
 كره زمين را بهتر

ود و توانايي آنان
 نيازها و موانع رو

به سوي توسعه پ

ش آنها را آشكار
صان و بهره گيري
ارع و مروج، تاكي
وجان نيز از دانش
كشاورزي استفاده

 بع طبيعي

فتار ديگران در جه
مي گويند و اين نف
 آن مردم و يا آن

ش بومي در مناب
رافيايي خاصي سر
سيله دانش خارج
سينه از نسلي به
ي در حل مشكال

ل نگر و جامع باش
 نيروهاي طبيعي

عي و اجتماعي خو
س شناخت و رفع

ذيرد كه حركت ب

 مردم بومي و دانش
ي در كنار متخصص
 اطالعات بين زا
در اين ارتباط مرو
 مروجان درباره ك

 محلي در مناب
د مي توانند بر رف
يگران را رهبري م
ف هايي كه براي

اهميت دانش
د كه از حوزه جغر
متاثر شده و يا بوس
متمادي، سينه به س

ي دانش امروزساس

 نياز داريم كه كل
صورتي كل گرا ،

درباره محيط طبيع
رويج بايد بر اساس

ين واقعيت را بپذ

ي، لزوم توجه به
ضور خبرگان بومي
دو جانبه افكار و
ي شود چرا كه د
ت و ديدگاه هاي

نقش رهبران
د كه برخي از افرا
يا افراد بر روي دي
مشترك و يا هدف

شي گفته مي شود
فزوده و يا از آن م
ت كه سال هاي م
ل ضعف هاي اس

ه پايدار به دانشي
صزاي طبيعت به

گر بوميان جهان د
يد فعاليت هاي تر

مهم توسعه بايد اي

 به جوامع روستايي
وري است كه حض
رويج بر مبادله د

ز اهميت تلقي مي
 ار دانش، اطالعات

ي نشان مي دهند
 تاثيرگذاري فرد يا
ل به آرمان هاي م
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 اصطالح به دانش
افن مطالبي به آن 
بومي دانشي است
ت . امروزه به دليل

در راستاي توسعه
خت روابط بين اجز

  مي سازد.
 روستائيان و ديگ

طبق اين دي است 

 يكي ازعوامل م

ژي هاي انتقالي
ي از آن جهت ضرو

طرفه ترگوي دو 
در اين مبادله حائز

رداران نيز بهره ب

وهش هاي تجربي
فرايندارت ديگر 

 آنان در جهت نيل
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دانش بومي در
دانش روستائيان
در واقع دانش ب

عجين شده است
  يافته است .

در حال حاضر د
گراست با شناخ
طبيعت هموار م
دانش و مهارت
قرن ها تجربه ا

  عمل كند.
مروجان بعنوان

  نيست.
  

  
شكست تكنولوژ
به دانش رسمي
مطرح شدن الگ
كشاورزان نيز د
گيرند و متقابالً

  

مشاهدات و پژو
مي نامند به عبا
و يا عده اي از
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 و هدايت و 
صر  چهار عن

عتمد محلي، 

ن ارتباطات 
عه روستايي 

ريان توسعه 
مي   آيد كه

ور محسوب 
اظ از جمله 

  

دم به خاطر 

ي در ارتباط 
كارگزاران از 

ت زندگي و 

  وجود دارد 

و مشكل گشايي
ي است كه در آن
ورز ماهر، يك مع

اين كه در جريان 
عت متبوع يا جامع

مع روستايي در جر
اهنماياني در مي

ت برنامه هاي مزبو
مايند و از اين لحا
 فعاليت بپردازند.

  
زه الزم را در مرد

و نمايندگان دولتي
ي نمايندگان و ك

  كنند.
ر سعي در پيشرفت

رنامه هاي جديد و
   اند.

كار مشكل يابي و
ك جامعه روستايي
ي تواند يك كشاو

مان است. كسي
غال اعضاي جماع

  گيرد.
خصوص در جوامع
 تاثير و هدايت را

قيت و يا شكست
ايفا مي نمايي را 

ي نوين روستا به

انگيزل هاست تا 

خود با كارگزاران و
م اطالع و آگاهي

وان الگو پيروي ك
د و از سوي ديگر

  در نظر داشت :
ي كه در زمينه بر
ل خود رها نشده

 شته باشند.

 به عنوان رهبر، ك
 و متشكل در يك
شته باشد. رهبر مي

ديگر در طول زم
ل زندگي و يا اشتغ
ا جامعه قرار مي گ
 مفيد و موثري بخ
ائيان عمالً تحت

   باشد.
ين كننده در موفق
عمال مردم روستاي

 مفسرين ايده هاي

 ها و عكس العمل

ساختن نظرات خو
 كه ناشي از عدم

بتوانند از آنها بعنو
 منطقه مي باشند

د همواره آنها را د
ادها و رهنمودهايي
شود كه آنها به حا

با آنها آشنايي نداش
 دهند.

ن افراد مستعدي
موعه غير رسمي
ت جامعه وجود داش

 
زمره مردم با يكد
شايي و حل مسائل
ري آن جماعت يا
ت اصيل و بسيار
روي جمعي روستا
ط به آن جماعت
عنوان  عامل تعيي
فظين افكار و اعم
 بعنوان مبلغين و

ك سلسله حركت

 ضمن هماهنگ س
 اين ماموران را

فراد مي باشد كه ب
در فرهنگ مردم

 وجود دارد كه بايد
ترويجي و پيشنها
اطمينان حاصل ش
 كه ممكن است ب
و خالقيت نشان د

خته است كه در آن
ه دارند . اين مجم
مسائل و مشكالت
فيد مجرب باشد.
ي از ارتباطات رو
ت در مشكل گش
مشاور مستعد رهبر
تحركات و اقدامات
يعي و پايدار ، نير
ب در محيط مربو
ج را مي توان به ع
ن محلي نقش حا
عليم قرار گيرند تا

شكل دهي به يك
  ه وجود آورد.

گي آنهاست آنها
ف طبيعي ، ضع

  ن مي كنند.
هاي فني براي اف
غييرات نابهنجار د

 اصلي و اساسي
حلي از فعاليتهاي ت
لزوم تا جايي كه ا

ي ترويجيت ها
كه از خود ابتكار و

رسمي و خودساخت
 يا ارادي بر عهدا

ه حل و رفع مس، را
و يا يك ريش سف
ج از تجارب ناشي
و مهارت و صداقت
ان در مقام يك م

تواند منشاء ت  مي
ر چنين نظام طبي

والت مطلوبله تح
برنامه هاي ترويج
 باشد كه رهبران
 مي توانند مورد تع

هبري ، توانايي ش
فعالت عمومي به
ش هماهنگ كنندگ
يد مديريت منابع

 مي باشد را جبران
 تنظيم پيشرفت ه
ه از يكسو مانع تغ

  مي كنند.
 محلي چهار جنبه
ساختن رهبران مح
ها در مواقع مورد ل

مينه هايي از فعاليت
ران محلي به اينك
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يررمجموعه اي غ
طور غير ارادي و
 مسأله و مشكل ،
ذهبي، يك معلم و
 در روستاها منتج
ت در مسأله يابي و
 دهد در طول زما
غيررسمي و ساده
هنگي باشد زيرا د
 منشاء يك سلسل
هبران محلي در بر
 از آن جهت مي
رادي هستند كه 

 و نقش هاي ره
جمعي و فعل و انف
هبران محلي نقش
 روش هاي جدي
تماعي مخصوص
ان محلي ايجاد و

جانبه دارند كهدو 
 در آن محدوده م
 ارتباط با رهبران

كردن و مطلع س 
ر و مالقات با آنه
زش رهبران در زم
يق و ترغيب رهبر
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رهبري محلي م
ارشاد مردم را بط
رهبر، پيروان ،

يك پيشواي مذ
رهبريت محلي
بيشترين قابليت
را از خود نشان
اين مجموعه غ
اجتماعي و فره
تواند و مي بايد
نحوه دخالت ره
نمود . اين امر

مناسب ترين افر

يكي از وظايف
انجام كارهاي ج
وظيفه ديگر ره
با تكنولوژي و
برخوردهاي اجت
از وظايف رهبرا
رهبران نقشي د
بهسازي محيط
در زمينه كار و

آگاه -1
ديدار -2
آموز -3
تشوي -4

  


