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 دهيچك
 با برداران توسعهبهره مشارکت، بدون و توسعه بوده شرطپيش مشارکت اجتماعي که دهدمي نشان گرفتهانجام هايبررسي

باشد که اصوال به عقيده شد. همچنين اهميت و ضرورت مشارکت اجتماعي امروزه به حدي مي خواهند روبرو متعدد كالتمش

نظران توسعه بدون جلب مشارکت ذينفعان يا صورت نخواهد گرفت و يا پايدار نخواهد بود. بنابرابن با توجه به اهميت و صاحب

-حاضر با هدف ارزيابي و الويت پژوهش هاي عمراني،ي روستائيان در طرحضرورت مشارکت، بخصوص اهميت مشارکت اجتماع

هاي عمراني روستايي در دهستان بناجوي شمالي شهرستان بناب ترين موانع مشارکت اجتماعي روستائيان در فعاليتبندي مهم

و اطالعات مورد نياز از طريق  اشدروش تحقيق توصيفي ـ تحليلي بكارگرفته شده در اين پژوهش از نوع کاربردي مي بباشد، مي

سپس از روي دست آمده است، پرسشنامه و با اخذ نظرات روستائيان و کارشناسان ادارت مسئول در توسعه و عمران روستايي به

ترين موانع مؤثر در عدم مشارکت بندي مهمگروهي اقدام به ارزيابي و الويت AHPنتايج به دست آمده و با استفاده از مدل

دهد که از بين عوامل مختلف مؤثر در نشان مي پژوهشجتماعي روستائيان در محدوده مورد مطالعه نموده، که نتايج حاصل از ا

(، 181/1ترويجي) -(، آموزشي131/1) هاي عمراني، به ترتيب عامل اجتماعيعدم مشارکت اجتماعي روستائيان در طرح

( به ترتيب 188/1) قانوني -( و در نهايت عامل حقوقي183/1) (، اقتصادي186/1) (، نهادهاي دولتي183/1) نهادهاي روستايي

و با  SWOTهاي يک تا شش قرار دارند. در نهايت با توجه به نتايج به دست آمده از مرحله قبل و با استفاده از  مدل در رتبه

 ها تدوين شده است. سازي اين استراتژيها رفع اين موانع و راهكارهاي پيادهتأکيد بيشتر بر عوامل اجتماعي، استراتژي

 
  AHP- SWOT ، مدلیشمال ي، دهستان بناجویعمران ي، طرح های، موانع مشارکت اجتماعيت بندیاولو ,یابیارز :واژگان کليدي
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 مقدمه
 توسعه و تحقق پیشرفت است. توسعه حال در هايکشور ویژه به ها،سرزمین در بحث مورد موضوعات مهمترین از توسعه فرایند

 و توسعه که طوري به است، مراحل توسعه در آنها مشارکت و مردم فعاالنه حضور و توان و استعداد از گیريبهره مستلزم کشورها
 مردم مشارکت افزایش با که میدانند همراه و موفقیت ثبات با زمانی را توسعه فرایند و اند،دانسته تنیده هم در اموري را مشارکت

 و همکاري کرده، کمك بشر حیات تداوم به که عواملی ترین مهم از یکی(. در واقع، 92: 2101قی و همکاران، باشد )بر توأم
 و مداخله که شود، می چندسویه مطرح تعاملی فرآیند عنوان به شناسی، مشارکت جامعه منظر از هاست. انسان مشارکت میان

 بنیادي داشت. خواهد پی اجتماعی در عدالت با همراه توسعه، به یابیدر دست را نظام اجتماعی - سیاسی و قابلیت مردم نظارت

 جهت در افراد مساعی و تشریك همکاري فکري، هم آن از هدف و مردم است برابري اصل پذیرش مشارکت، اندیشه زیرساز ترین

 مشارکت (.459: 2199، ياریو بخت ياست)نورز سیاسی و اقتصادي هاي اجتماعی، زمینه تمامی در زندگی کیفیت کمیت و بهبود

 براي تا سازدمی قادر شانو شرایط زندگی هايواقعیت بررسی و بحث براي را مردم که رفتارهاست و ها روش ها،نگرش از گروهی

 Chambers and) کنند ارزیابی مشاهده و را آن نتایج و دهند انجام هاییفعالیت چه اینکه و کنند ریزيبرنامه خود

Blackburn, 1996:1روز هم د است و روزبهیجد یاجتماع -یاسیبا اهداف س یول یمیك مفهوم قدی يریگمی( مشارکت در تصم
ست یك انتخاب نیکه امروزه مشارکت در روند توسعه  يشود. به طوریافزوده م یتیریکرد مدین نوع رویا يریکارگت بهیبر اهم
 که چرا است، ضروري روستایی نواحی توسعة براي جانبه، مهه مشارکت (.Diana, 1999) شودیك ضرورت محسوب میبلکه 

 .(Misra and Suar, 2005: 545) ندارند توسعه به دستیابی براي را الزم و منابع ضروري تنهایی به هابخش از کدام هر
 بر تأکید و پدیده این به توجه اما راه یافت، غرب جوامع اجتماعی و سیاسی هاي در نظام پیش سال دویست از اجتماعی مشارکت

 هايبرنامه راهکارها و شکست پس از زیادي بسیار حد تا ، گذار حال در در جوامع توسعه اصلی عوامل از یکی عنوان به نقش آن،

ن ی(. در ا220: 2191، يازیدا و نی) وح گردید متجلی بود، شده این کشورها وارد غرب از که 2099 و 2059 هايدر دهه توسعه
ن نقش، یداشته است. ا ییه در جوامع روستایجاندر توسعه همه يادیو بن ییربنای، نقش زیکرد مشارکتیبا رو ییوستاان، عمران ریم

ان و با مشارکت یروستائ یت زندگیبهبود وضع ي، حمام و مدرسه برایدنین آب اشامیمانند تام یالت عمومیبا فراهم کردن تسه
 يهانهیدر زم يادیتنوع ز يران که دارایمانند ا يگر در کشورهاید ی(. از طرف99، : یتواند قابل تحقق باشد )قاسمیآنان م
وجه امکان چینبوده و به ه یه قابل قبولیتوج يدارا یت متمرکز و دولتیریاست، مد یطیمح یو حت ی، فرهنگی، اجتماعياقتصاد

 می برخوردار محدودي درآمدي منابع از (. روستاها96: 2195، ي) موسو ت روستاها وجود نداردیریوه مدین شیها در ات برنامهیموفق

 هاي برنامه و ها طرح همه پاسخگوي روستاها براي اجرایی هايدستگاه و دولت سوي از اختصاصی بودجه همچنین و باشند

 عمران و امکانات بسیاري از پژوهش این مطالعه مورد روستاهاي جمله از روستاهاي کشورمان و نیست روستاها سطح در اجرایی

 یا و آمده در خوابگاهی هايمکان صورت به یا روستاها و شده ها شهر به بسیار مهاجرتهاي این موجب و هستند محروم روستایی

ت مشارکت یت و ضرورت اهمین با توجه اهمیاند. بنابراشده سکنه از خالی مواردي در و روستایی جوان و نیروي فعال از خالی
ل عدم وجود  مطالعات ین به دلی، و همچنیشمال يدهستان بناجو يستاها  و از آن جمله در روستاهادر روند توسعه رو یاجتماع

، در محدوده مورد یعمران يهاان در طرحیزان مشارکت روستائیان و نقش آن در میروستائ ین در باب مشارکت اجتماعیشیپ
 یل عدم مشارکت اجتماعین دالیترمهم» است که ن پرسشیافتن پاسخ مناسب و مستدل به ای یمطالعه، پژوهش حاضر در پ

ن یو در ا«. ست؟ین مشکالت چیرفع ا يکارهاچه بوده و راه ییتوسعه روستا يدر طرح ها یشمال ییان دهستان بناجویروستائ
ها و با خواست متناسب يل بتوان راهکارهاین عوامل و دالیا يبندتیو اولو ییق شناسایمناسب و کارآمد و از طر يهانه، با مدیزم
در منطقه فراهم نموده و ضمن جلب  یبه حداکثر رساندن مشارکت اجتماع يالزم را برا يهانهیمردم و منطقه، زم يازهاین

 اده نمود.یمطلوب را در منطقه پ یاز حکمران ياه، اجرا و نظارت(، نمونهی)ته يزیران در روند برنامهیمشارکت روستائ

هدف خود را جلب  يهابرنامهاز  ياریبس. شودیمگرفته  به کارمختلف  يهانهیزمو در  افتهی يادیز کاربرد مشارکتامروزه واژه 
جامعه در  مشارکت يمبناها بر از برنامه ياریبسو  اند.داده قرارتوسعه  يهاطرح ياجرااز جامعه در  یسطوح ایسطح  مشارکت

و عمل به آن،  یانسانجوامع  انیمدر  مشارکت( با وجود قدمت 2161 ،پور)جمعه وندشیم يزیرطرحاز آن  یبخش ایتمام  ياجرا
. شود ییروستاتا وارد عرصه  دیکشطول  زین هامدّت. و دیگردوارد فرهنگ توسعه  2059بار در اواخر دهه  نیاول يبرا مشارکتواژه 



  863                                             و همكاران تقيلو –ن...ايروستائ يمؤثر در مشارکت اجتماع موانع يبندتياولوو  يابيارز 

گردد یمبر  2099و  2069 يهادههنقطه آغاز به  کهت اس یموضوع ییروستا يتوسعه يهابرنامهدر  انییروستا مشارکت مسأله
 کاستی در توان می را بعد به 2069 دهة از توسعه مشارکتی رویکردهاي به روزافزون توجه . دالیل(2192 ،ابراهیمی و يزدییپاپل)

 Lea and) کرد وجو جست آن منفی پیامدهاي و توسعه زمینة در گذشته در رفته کار به هاي در رهیافت موجود هاي

Chaudhri, 1983: 22) .و مسائل  يزیرن آن، مشارکت است، مشارکت در برنامهیترار دارد که مهمیعناصر بس يزیربرنامه
 است. یاسیو س ي، اقتصادی، فرهنگیمختلف اجتماع ين جهات دخالت افراد در حوزه هایتراز مهم یکیمربوط به آن، 

 ها درباره مشارکتدگاهيد

 م کرد:یتوان به دو گروه تقسیج درباره مشارکت را میار يهادگاهید
گن، ماکس وبر، رابرت دال، ید مك کله لند، اورت هیویتوان دیدگاه، مین دیپردازان اهین نظریترکه از عمده یشناختدگاه جامعهید
ل ی، گسترش وساینیشهرنش»از:  ارت استین عوامل موثر بر مشارکت عیتردگاه، مهمین دیره را نام برد. در ایموند فرست و غیر

-که از مهم یدگاه روانشاختید«. فرد، فرد یاجتماع يهایژگی، وي، رشد اقتصادیگروه ییای، پویفرهنگ ی، چندگانگیارتباط جمع

ها و ، سائقهیروان – یت روحی، تربیتیشخص يهاصهیها، خصزهیانگ»دگاه عبارت است از: ین دین عوامل موثر بر مشارکت در ایتر
 (2: 2109)طالب و همکاران،  «یها، اعتقادات مذهبنگرش

 ييراهبرد مشارکت در توسعه روستا

ها و دگاهیمقوله مشارکت در د»است.  ییتوسعه روستا يزیدر برنامه ر یت بحث مشارکت اجتماعیانگر اهمی، بیات علمیتجرب
د ین رو، بای(. از ا299: 2191، یرضوان«)توجه بوده است له موردی، هم به منزله هدف و هم به عنوان وسییتوسعه روستا يراهبردها

ها ها و برنامهها راهبردها، طرحاستین سیاست که با آن افراد جامعه، قادر به دخالت در تدو يالهی، وسیگفت که مشارکت مردم
ش مشارکت مردم در هر یافزا ق ویمردم؛ توش يازهایشتر بر نید بیراهبرد مذکور، عبارت است از؛ تاک یاصل يمحورها»شوند. یم

مردم و  ينه هایآن باشند، کاهش هز يکوچك، که مردم قادر به اجرا يهايگذارهیج سرمای؛ بسط و ترويزیرند برنامهیمرحله از فرآ
 ن استیتوسعه. موضوع مسلم در راهبرد مذکور ا يهاطرح يتداوم و نگهدار يق مردم برایآنان؛ تشو يش درآمدهایدر مقابل افزا

 ها همراه باشد.ها و برنامهد مشارکت مردم با طرحیدار، بایل به توسعه پاین يکه برا

 يمشارکت ييتوسعه روستا يهاهينظر

س است. در یروستاها در هند در دوران استعمار انگل يدر واقع دنباله نهضت خودساز يه گاندی: نظريه مهاتماگاندینظر -
، اساس توسعه مورد يشود. روستا و کشاورزیکشور محسوب م ییه محور خوداتکاك واحد مستقل بود کیه او، روستا ینظر

و  "روستا ییخوداتکا"عبارت است از:  يه گاندینظر یه اصلی(. دو پا405: 2161بوده است)حامد مقدم،  ينظر گاند
روستا،  یو خودبسندگ ي، خودمختارییمانند خوداتکا ي، موارديدگاه مهاتما گاندی. در د"ییروستا ياریمشارکت و خود"

قائل  یت فراوانیها در توسعه، اهمنقش مشارکت و دخالت توده يبرا يشود، ویمحسوب م ییاهداف راهبرد توسعه روستا
 .(2192پور، )جمعه بود
ا مطرح ی، آن را در کشور تانزان2092در سال  یستیالیرره با داشتن نگاه سوسیدگاه که نین دیرره: در ایوس نیه ژولینظر -

 گردد یه میتوج "بر محور مشارکت ییتوسعه روستا"عقب مانده، براساس  يهمه مشکالت کشورها یحل اصل، راهکرد
مطرح کرده است و  ییرا هدف عمران روستا "یاساس يازهاین حداقل نیتام" يز مانند گاندیشان نی(. ا2161)حامد مقدم، 
 ها.دولت یف اصلیز از وظایرا ن ییعمران روستا

ان یر بیرا به شرح ز يموارد ییتوسعه روستا ي، برایت زندگیفیداهلل خان با توجه به فقر و کیاهلل خان: عبدیه عبینظر -
به عنوان محور  ي( کشاورز1؛ ی( اصالحات ارض4؛ یتوسعه مشارکت يان برای( دادن اعتماد به نفس به روستائ2کرده است: 

 (.2192ا، ی)ازک ( مطرح کردن نقش دولت در توسعه5؛ یبران محلفه رهین دولت و مردم، به عنوان وظی( ارتباط ب2توسعه؛ 



 31، پاييز و زمستان  871-869، 6،  دوره سوم،  شماره مهندسي جغرافيايي سرزمين                                                                                                                              866

( يشهر –)توسعه روستا  2شهر -پردازان مشهور راهبرد روستا هیاز نظر 1ووریو و 4دمنیوور: فریدمن و ویه فرینظر -
شهر؛  –روستا  هیا ناحی ییروستا يهاو داوطلبانه؛ ب( جماعت يه مذکور، بر سه محور استوار است: الف( همکاریهستند. نظر

 (.194: 2161ن به باال(.) حامد مقدم، ییر متمرکز )توسعه پایج( روش توسعه غ

 يه اعتماد اجتماعينظر

: 2195 همکاران، و رانیافراد)پ هايو واکنش کنش يزاده  (9: 2199، یثان انیفی)شر یمدن جامعه خام ماده را یه اجتماعیسرما
( Woodhouse, 2006: 84است ) یاجتماع هايتیفعال داخل یندهاي تعمقیفرآ باشتان يجهینت و ابتکار عنوان به که (29
ها را خلق و در مشارکت موثر واقع شود ك اعتماد دو جانبه از ارزشید است که بتواند یمف یزمان یه اجتماعیکنند. سرمایف میتعر

(Montgomery, 2000:228ا .)گروه اعضاي مشارکت و اعتماد بر یمبتن یاعتعامالت اجتم و روابط حاصل هیسرما از شکل نی 

 ییروستا مناطق در یاساس منبع عنوان به ییروستا مناطق در یاجتماع هی(. سرما29: 2192 ،یو جاجرم ای)ازک است یاجتماع هاي

 بهبود نظرم هر از را ییروستا جوامع یزندگ تیفیک و داده قرار ریتاث تحت را هاآن هايکه کنش لیدل نیا به شود یم محسوب

 توانند یم یبه راحت هستند برخوردار باالتري یاجتماع هیسرما از که یانیی( روستاTieph,reamer:2007:426- 427بخشد )یم

 خلق را ديیجد اقتصادي هايتیتوانند فعالیم و داشته یدسترس افزوده ارزش و دیتول ارتقاي راستاي در یآگاه و شناخت منبع به

 .(Batjargal ,2007:605 - 607) بخشند بهبود آن را یحت و کرده انتیص خودشان موجود اقتصادي يهاتیفعال از و کرده

زان اعتماد یداند. هر جا که میدر جوامع مدرن م یساز اصلنهیربنا و زمیند توسعه را زیر آن بر فرایدنز، اعتماد و تاثیگ یآنتون»
مز کلمن وجود ی، کمتر است. جیاجتماع يهابیشتر و آسیاجتماع، ب يهاهمردم در حوز ياری، فراوان باشد، مشارکت و همیاجتماع

-ن بر کنشیقیدر جامعه، به  یدن اعتماد عمومیب دیداند. آسیم یتعامالت و تبادالت اجتماع انسان يبرقرار یاعتماد را عامل اصل

 (295 – 299:  2199ان، یاز رمضانبه نقل  20: 2161، ی)ورسل گذاردیر میتاث یو فرهنگ ي، اقتصادیمختلف اجتماع يها

 پژوهشنه يشيپ
 سودمند ايعنوان پدیده به کم دست اساسی، و حیاتی ايمسئله عنوان به نگوییم اگر روستایی توسعة در مشارکت حاضر، زمان در

 توسعة گذشتة که راهبردهاي رسدمی نظر به است. آن بودن کم از بهتر بیشتر، مشارکت که است این بر فرض و شده پذیرفته

 (. Lowe et al., 2005: 14) اندخورده شکست امر این فقدان خاطر به روستایی
: یعمران يهاان در طرحیزان مشارکت روستائیموثر برم ياقتصاد _ یعوامل اجتماع ی( در بررس2192) یپژوهش قاسم يهاافتهی

زه ی، انگی، انسجام اجتماعيتمندیرضا يرهایمتغ میرمستقیم و غیکاشان نشان دهنده آثار مستق يبخش مرکز يمطالعه مورد
زان یبر م ياقتصاد -یگاه اجتماعی، ثروت، پايکشتاورز يهانیها و زمت باغیروستا، مالک یعموم يت در نهادهایشرفت، عضویپ

 ارکتمش ( در مطالعه نقش2190دوست )و مهمان یخ حسنیاست.  ش یعمران يهادر طرح ییمشارکت سرپرستان خانوار روستا

دهند که بر اساس آزمون ینساء، نشان م دهستان :موردي ي روستایی مطالعه عمران هاي طرح در روستاییان اقتصادي و اجتماعی
t بیشتر والیترود روستاي اهالی از نساء اهالی روستاي مشارکت میزان همچنین و مشارکت اهمیت از آگاهی ویتنی که و یومان 

 می را این .است گرفته پیشی والیترود روستاي از روستاي نساء عمرانی هاي طرح پیشرفت و سعهتو رشد، مبنا همین بر و بوده

عوامل  یبه بررس ی( در پژوهش2196) یالهفتح .نساء دانست در روستاي عمرانی هاي طرح بهتر توسعه مهم عوامل از یکی توان
-ینه اط توابع شهرستان جوانرود( می)دهستان شرو ییستاعمران رو يهاان در طرحیموثر بر مشارکت روستائ یو فرهنگ یاجتماع

ا به کار ی، تما ییمانند نوگررا ی، عواملیتجرب يهاافتهیو  یه اجتماعی، سرماينوساز ينظر يهادگاهیبا استفاده از د يپردازد. و
مورد  یعمران يهاردم در طرحره، به عنوان عوامل موثر در مشارکت میو غ یاجتماع یگانگی، بی، اعتماد و انسجام اجتماعیگروه
از « ییتوسعه روستا يان در پروژه هایزان مشارکت روستائیسنجش م»در مقاله تحت عنوان يو تقو یکوهقرار گرفته است. یبررس

                                                 
Friedman -1  

Weaver -2   

Agropolitan -3 
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 يان را آزادیمشارکت روستائ يبرا یاز اصلینشیاد کرده و پی ییروستا یك طرح عمرانیت یدر موفق یمشارکت به عنوان عنصر اصل
ن یتربه عنوان مهم یاجتماع يهادهد که نگرشیپژوهش آنها نشان م يهاافتهیداند. یم یمشارکت اجتماع يان برایروستائعمل 

 (.92-229: 2191، ي، تقوی)کوه باشدیم یك طرح عمرانیند یان در فرایروستائ یعامل عدم مشارکت اجتماع
با « رانید بر ایدر حال توسعه؛ با تأک يدر کشورها یرکت اجتماعدولت و مشا»تحت عنوان يا( در مقاله2199) يغالمرضا غفار

 يروزیدر قبل و بعد از پ ییروستا یان در روند توسعه و آبادانیروستائ ینه مشارکت اجتماعیموجود در زم يهادگاهیارائه انواع د
کند که به طرق مختلف از  یاد میان ین عامل در عدم مشارکت روستائیدولت به عنوان مهمتر ياست هایاز س یانقالب اسالم
 شده است ییان در روند توسعه روستایمات اتخاذ شده مانع از مشارکت گسترده روستائیمتمرکز و تشدد تصم يزیجمله برنامه ر

 (.456-492: 2199، ي)غفار
 ینیبور (،2061) ردي جمله زا شباهت هستند، داراي حاضر قیتحق با که نمود اشاره آنها از تعدادي به توان یم زین یخارج منابع از
 طبقه آموزش، درآمد، سطح فرزندان، سن اوالد، تعداد تأهل، تیوضع رینظ یعوامل که اندداده ( نشان4991) یاشیآکابا و (2000)

 مختلف هاي تیدر فعال افراد داوطلبانه مشارکت بر یجسم و یکیزیف یسالمت ت،یقوم ت،یجنس خانه، و ت اموالیمالک ،یاجتماع

 ارتباط به ران(یا و هیترک اردن، ه،یسور لبنان، انه )مصر،یخاورم کشور شش در خود مطالعات در لرنر الیدان .باشد یم گذاراثر

، ینیشهرنش منظم و متواتر مراحل یط از پس ،یمشارکت جامعه که است دهیرس جهین نتیا به ،یاجتماع رهايیمتغ با مشارکت
و همکاران،  ی)عنابستان کند یدا میپ ینیع نمود ،یاجتماع  -یاسیس مشارکت با و یجمع هايرسانه به یدسترس سواد، گسترش

2104 :29) 

 منطقه مورد مطالعه
 660با وسعت  و، قرار گرفته است. یطول شرق o 29 91/ 25//و  یعرض شمال o 16 49/ 19//یاضیرمختصات  شهرستان بناب با

 به نامك بخش ین شهرستان از ی، ا2109سال  يمات کشورین تقسیآخر اساس بر .استان واقع است یدر جنوب غرب لومترمربعیک
به  یشرق يد، دهستان بناجویبرق جدخانه يت روستایبه مرکز یغرب يباشد، دهستان بناجویدهستان م 1 يل و دارایتشک يمرکز
در کل  وبزرگ قرار دارند.  روشت يت روستایبه مرکز روستا( 29)شامل  یشمال يخوشه مهر و دهستان بناجو يت روستایمرکز

 باشد. یروستا م 40 يداراجمعاً  شهرستان بناب

 
 شهرستان بناب يهادهستان ييايت جغرافيموقع .8 شكل
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ر را در محدوده دهستان یسال اخ 29اجرا شده در  یعمران يو طرح ها یو انسان یت اجتماعیاز وضع ياخالصه 2جدول شماره 
ن آن در یشترین دهستان اجرا شده که بیدر ا یطرح عمران 12سال گذشته  29ن جدول در یدهد براساس اینشان م یشمال يبناجو

 اجرا شده است.  طرح( 2) با  خانقیماس ين آن در روستایطرح( و کمتر 9) با  روستا روشت بزرگ
 

 شهرستان بناب يروستاها يتيمشخصات جمع .8 جدول

 يعمران يطرح ها

 81ده دراجرا ش

 ريسال اخ

به  يباسواد

ک يتفك

 روستا)درصد(

ن يانگيم

 يباسواد

 زنان

ن يانگيم

 يباسواد

 مردان 

  روستا خانوار تيجمع مرد زن

 دوش 412 902 222 251 1/90 2/91 99 1

 شورگل 229 521 490 462 2/96 1/69 94 1

 قیما س خان 24 22 41 42 0/61 6/99 69 2

 قره زکی 40 224 59 59 2/99 65 69 1

 صور 64 462 225 249 1/99 66 91 2

 توته خانه 291 999 191 406 9/09 4/95 99 2

 روشت کوچك 629 2122 961 922 1/99 2/92 95 1

 زاوشت 2229 1099 2096 4992 6/02 2/99 90 2

 روشت بزرگ 629 4260 2220 2499 9/91 60 92 9

 2109منبع: سالنامه آمار 

 پژوهش روش
 باشد؛یق توصیفی ـ تحلیلی  میتحق يکرد حاکم بر فضایق کاربردي و رویهاي فوق الذکر، نوع تحقین ترتیب بر اساس دیدگاهبد

 دو به در محدوده مورد مطالعه، یبه موانع عدم مشارکت اجتماع یعلم ییپاسخگو براي هاداده گردآوري روش قیتحق نیا در

 بوده مصاحبه و نامهپرسش یشیمایپ روش در استفاده مورد ابزار ه( ویاول هاي )داده یشیمایپ و ه(یثانو هاي )داده اسنادي صورت

ج مناسب، یبه نتا یدسترس يبرا ،ییاز سو دست آمدنفر به 149ق یتحق يکوکران، تعداد نمونه مناسب برا بر اساس فرمول .است
 يهانهیق بتوان زمین طرین بود که بدیها در دو سطح اپرسشنامه یطراح يبرا یل اصلیشدند. دل یدو سطح طراح ها درپرسشنامه
ن از نظرات یشناخت و همچن یکرد مشارکت اجتماعیت با رویریان در مسئله مشارکت در مدیان نگاه مسئوالن و روستائیتفاوت م

 يروستا 29رت است از ان منطقه آشنا شد. سطح اول پرسشنامه عبایروستائ ینه موانع مشارکت اجتماعیها درزمن گروهیك از ای هر
اد مسکن، یاند که عبارتند از بنانتخاب شده ییمسئول در توسعه روستا یز تعداد پنج سازمان دولتیق و سطح دوم نیهدف تحق

ست شهرستان بناب، شبکه بهداشت و درمان یزطی، اداره محیراث فرهنگیشهرستان بناب، سازمان م يسازمان جهاد کشاورز
ج سنجش یرا يهاز از روشیپرسشنامه ن ییایسنجش پا يع شده است. براین ادارت توزیپرسشنامه در ب 45شهرستان. که جمعا 

ج به دست آمده ینتا يت از رویدر نها افزار استفاده شده است.و با کمك نرم یدرون ید بر همسانیکرونباخ با تأک يآلفا یعنی، ییایپا
 يارهایر معیارها و زین گام معیدر اول AHPاست. و متناسب با مراحل مدل شده یگروه AHP  ل مدلیاز پرسشنامه اقدام به تشک

 .(4)جدول ار( مشخص شده استیر معیز 12ار و یمع 9) یعمران يهاان در طرحیروستائ یمؤثر در عدم مشارکت اجتماع
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 يشمال يدر دهستان بناجو  يچارچوب موانع مشارکت اجتماع .8 جدول
 شاخص ارهاير معيکد ز اريمع ستميس

موانع 
ت اجتماع

شارک
م

 ي

 (1c)ياقتصاد  

 

1E ریچند سال اخ يها یگران 

2E در طرح ها یمشارکت مال يان برایروستائ ینداشتن توان مال 

3 E ان در روند جلب مشارکت آنانیدولت از روستائ یمال یبانیعدم پشت 

 (2c) یفرهنگ و یاجتماع

 

1S یك طرح عمرانیت در مشارک يعدم اعتقاد به نقش موثر برا 

2 S طرح در مورد وعده زمان اتمام طرح يبه سازمان مجر ياعتماد یب 

3 S يبا مسئوالن ادار یگانگیاحساس ب 

4 S ان افراد  مختلف در داخل روستایم یوجود اختالف و چند دستگ 

5 S روستا یط فعلیت از شرایعدم رضا 

6 S کت در طرحمشار يبرا يزه معنوینبود انگ 

7 S در شهر و مشارکت در شهر یزندگ يشتر برایل بیتما 

8 S مشارکت يبرا يزه مادینبود انگ 

9 S انیروستائ یبه منافع گروه یح منافع شخصیترج 

10 S ط روستایشرفت در محیزه پینبود انگ 

11 S ط روستایت در محیعدم احساس امن 

 (3c)یدولت ينهادها

1G روستا در مورد مشارکت یبا مردم محل یدولت ينبودن سازمان ها هماهنگ 

2G یم مشارکت اجتماعیکارشتاسان ادارت مربوطه با مفاه ییعدم آشنا 

3G یدولت يان توسط سازمان هاییروستا یعدم احترام به دانش و تجربه بوم 

4G شما يهاتاز ها و خواسیدر با ن یاجرا شده قبل يمطابق نبودن برنامه ها 

5G انییدر امور جلب مشارکت روستا يان مسئوالن اداریدر م یگبرنامهیب 

 ییروستا يهاينهاد

)4(c 

1R در روستا یمردم يجلب مشارکت ها ينبود تشکل مستقل برا 

2R روستا یاسالم يشوراها يسواد یب 

3R هاياریده يسواد یب 

4R مشارکت يه مردم برایشوراها در جهت توج ییعدم توانا 

5R جلب مشارکت مردم يروستا برا یشوراها اسالم یینداشتن قدرت اجرا 

6R یم مشارکت اجتماعیها با اصول و مفاهياریآشنا نبودن شوراها و ده 

7R یعمران يروستا از طرح ها یتوسط شوراها بر منافع عموم یح منافع شخصیترج 

 یجیو ترو یآموزش 

)5(c 

 

1ED انین بودن سطح سواد روستائییپا 

2 ED پروژه يان نسبت به پروژه و اهداف اجرایروستائ یکمبود دانش و آگاه 

3 ED پروژه يتوسط ادارت قبل از اجرا یهیتوج يکالسها يعدم برگزار 

4 ED یهیه مقاوم در روستا در برابر مشارکت توجیوجود روح 

 (6c)یقانون و یحقوق

1L هاان در طرحیقانون از مشارکت روستائ یانبیعدم پشت 

2 L یو  قانون یارات ادارت دولتیمشخص نبود حدود اخت 

3 L نه مشارکتیشفاف نبودن قانون در زم 

4L انیموجود در مشارکت روستائ يت هایمصوب با واقع قوانینر واقع بودن یغ 

 

و ج به دست آمده از سطوح دوگانه پرسشنامه شده ینتا يبرا ییدو دوبه يسهیس مقایل ماتریاقدام به تشک يدر گام بعد
 .ل شدیتشک ییسه دوبه دویمقا ییر جدول نهای، با استفاده از فرمول زبعد از وارد کردن وزن هر شاخص

)   

  : 9تا2سطر و ستون جدول 
  K:تعداد جدول 
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ن ین برداشتن ایاز ب يبرا ين راهکارهایبا توجه به ضرورت تدو آنها، يبندتیو الوارها یك از معیت هریبعد از به دست آمدن الو
 است. د شدهیل جداول جداگانه عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدیتشکاقدام به SWOT مدلموانع با استفاده از 

 
 يشمال يان دهستان بناجويروستائ ينقاط قوت مشارکت اجتماع .9جدول

 شاخص اريمع

 s1 ان نسبت به قبلیروستائ یش سطح آگاهیافزا

 s2 کاهش مهاجرت نسبت به قبل

 s3 یجمع يبه رسانه ها یش دسترسیافزا

 s4 شتر مردم با حقوق خود در برابر دولتیب ییآشنا

 s5 یل به کار گروهیتما

 s6 هایاریت دهیش سطح فعالیافزا

 s7 یاسالم ين شوراهاکار آمدن افراد با سواد به عنوا يرو

 s8 زه مردم به بهبود وضع خودیش انگیافزا

 s9 ط روستایشرفت در محیاعتقاد به امکان پ

 s10 انیان مردم روستائیقبول موثر بودن مشارکت درم

 s11 رون از خانهیر نگرش در مورد مشارکت زنان در بییتغ

 s12 یقبل يخارج شدن روستاها از انزوا

 s13 ل کردگان روستا نسبت به قبلیاد تحصش تعدیافزا

 
دهستان بناجوي شمالی  بعد از تدوین نقاط قوت اقدام به انتخاب نقاط ضعف مشارکت اجتماعی روستائیان SWOTمدلمطابق 

 (.2)جدول گردیده است
 

 يعمران يهاتيدر فعال يشمال يان دهستان بناجويروستائ ينقاط ضعف مشارکت اجتماع .9دولج

 شاخص رايمع

 w1 در طرح ها یمشارکت مال يان برایروستائ ینداشتن توان مال

 w2 یك طرح عمرانیمشارکت در  يعدم اعتقاد به نقش موثر برا

 w3 طرح در مورد وعده زمان اتمام طرح يبه سازمان مجر ياعتماد یب

 w4 يبا مسئوالن ادار یگانگیاحساس ب

 w5 ختلف در داخل روستاان افراد  میم یوجود اختالف و چند دستگ

 w6 روستا یط فعلیت از شرایعدم رضا

 w7 ط روستایشرفت در محیزه پینبود انگ

 w8 ط روستایت در محیعدم احساس امن

 w9 در روستا یمردم يجلب مشارکت ها ينبود تشکل مستقل برا

 w10 ها ياریروستا و ده یاسالم يشوراها يسواد یب

 w11 جلب مشارکت مردم يروستا برا یاسالمشوراها  یینداشتن قدرت اجرا

 w12 یم مشارکت اجتماعیها با اصول و مفاهياریآشنا نبودن شوراها و ده

 w13 یعمران يروستا از طرح ها یتوسط شوراها بر منافع عموم یح منافع شخصیترج

 w14 انین بودن سطح سواد روستائییپا

 w15 پروژه يو اهداف اجرا ان نسبت به پروژهیروستائ یکمبود دانش و آگاه
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قوت براي نقاط معروف هستند اقدام به تشکیل  SWOTبعد از تهیه جدول نقاط قوت و ضعف که به عنوان عوامل داخلی در مدل 
 .(5)جدول مشارکت اجتماعی شده است

  

 يعمران يهاتيدر فعال يشمال يان دهستان بناجويروستائ ياجتماع نقاط فرصت مشارکت .3دولج

 شاخص يارمع

 o1 تغییر نگرش مسولین به روستائیان

 o2 باور مسئولین نسبت به ضرورت استفاده از دانش بومی توسط مسئولین

 o3 قبول شکست طرح در صورت عدم مشارکت مردم بومی

 o4 اثبات مفید بودن مشارکت توسط تجارب داخلی و خارجی

 o5 یحمایت دولت از مشارکت روستائیان در طرح هاي عمران

 o6 کاهش مهاجرت نیروي کار نسبت به قبل

 o7 برگذاري دوره هاي آموزشی توسط کارشناسان ادارت

 o8 انجام تحقیقات تخصصی از طرف محافل علمی در مورد زوایاي مختلف مشارکت

 
مطابق با مراحل مالی و وي شو در نهایت در آخرین مرحله از شناسایی عوامل مؤثر در مشارکت اجتماعی روستائیان دهستان بناج

 (.9)جدول راي پژوهش حاضر تشکیل گردیده استجدول نقاط تهدید ب SWOTانجام مدل 

 
 يعمران يهاتيدر فعال يشمال يان دهستان بناجويروستائ ياجتماع د مشارکتينقاط تهد .6جدول

 شاخص معيار

 t1 گرانی هاي چند سال اخیر

 t2 در روند جلب مشارکت آنانعدم پشتیبانی مالی دولت از روستائیان 

 t3 هماهنگ نبودن سازمان هاي دولتی با مردم محلی روستا در مورد مشارکت

 t4 عدم آشنایی کارشتاسان ادارت مربوطه با مفاهیم مشارکت اجتماعی

 t5 عدم احترام به دانش و تجربه بومی روستاییان توسط سازمان هاي دولتی

 t6 سط ادارت قبل از اجراي پروژهعدم برگزاري کالسهاي توجیهی تو

 t7 هاعدم پشتیبانی قانون از مشارکت روستائیان در طرح

 t8 مشخص نبود حدود اختیارات ادارت دولتی 

 t9 شفاف نبودن قانون در زمینه مشارکت

 t10 غیر واقعی بودن قوانین مصوب با واقعیت هاي موجود در مشارکت روستائیان

 
ده است یفوق گرد يارهایك از معیت هریب اهمیها اقدام به محاسبه ضرج به دست آمده از پرسشنامهینتا يروو از  يدر مرحله بعد

 یو خارج یمحدوده مورد مطالعه از نظر عوامل داخل يروستاها یت مشارکت اجتماعیوضع يرین مرحله نمودار قرار گیو بعد از ا
موانع  يهايکرد استراتژیو با رو ين چهار استراتژیاقدام به تدو SWOTمدل  يسازادهیم شده است و در مرحله آخر پیترس

 ها ارائه شده است.  ين استراتژیشدن ا ییاجرا يشده است و راهکارها یاجتماع
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 ها و بحثيافته

 نتايج توصيفي
اند و میانگین را زنان تشکیل دادهدرصد  22درصد مرد و  50دهد از بین پاسخ دهندگان نشان می 6طور که جدول شماره همان

بوده است. و همچنین از نظر سطح سواد نیز بیشتر  96/9و میانگین دفعات مشارکت زنان نیز  22/4 هاي عمرانیمشارکت مردان در طرح
 اند.( درصد تشکیل داده20/29( و دیپلم )25/11) ( و راهنمایی22/12) سطح را ابتدایی

 

 مورد مطالعهمشخصات فردي نمونه  .7جدول 
ن دفعات شرکت مردان در يانگيم

 هاطرح
 ين سنيانگيم

درصد 

 يكاريب

درصد 

 اشتغال

بعدخانوا

 ر

درصد 

 زن
 درصد مرد 

22/4 24/10 25/1 02/99 9/1 22 50 

 هان دفعات شرکت زنان در طرحيانگيم
سانس و يل

 باالتر
 سواد يب ييابتدا  ييراهنما پلميد

ن درآمد به يانگيم

 تومان

96/9 11/20 20/29 25/11 22/12 11/6 949 

 

 نتايج استنباطي
 AHP بندي معیارها و زیر معیارهاي موثر در مشارکت اجتماعی روستائیان از مدلدر این قسمت از پژوهش به منظور الویت

 استفاده شده است. SWOT گروهی و براي تدوین راهکارهاي مناسب براي از میان برداشتن این موانع از مدل

 گروهي    AHPنتايج  حاصل از مدل
آورده شده  9آن در جدول شماره  ییجه نهایها محاسبه شده که نتج حاصل از پرسشنامهی، با توجه به نتاارهایمع ازیق امتین مرحله از تحقیدر ا

 است. 
گروهی بوده که نتایج نهایی هر یك  AHPازي مدل توان گفت این جدول  به عنوان آخرین مرحله از  مراحل پیاده سدر واقع می

دهد. نتایج حاصل از هاي عمرانی را نشان میاز معیارهاي مربوط به عوامل موثر در عدم مشارکت اجتماعی روستائیان در فعالیت
رین تأثیر را در بیشت 959/9دهد که از بین معیارهاي شش گانه مورد سنجش، عوامل اجتماعی با امیتاز نشان می 9جدول شماره 

عدم مشارکت روستائیان داشته است و از بین عوامل اجتماعی نیز عامل احساس بیگانگی با مسئوالن ادرات دولتی با امتیاز 
(، تمایل به زندگی در محیط 969/9در اولویت اول قرار گرفته و پس از آن نیز معیارهاي عدم رضایت از شرایط فعلی روستا )969/9

 اند.( در اولویت هاي بعدي قرار گرفته990/9عدم احساس امنیت اقتصادي کامل در روستا )(، 962/9شهري )
در اولویت دوم قرار گرفته و از بین زیر  949/9بعد از معیارهاي اجتماعی؛ عوامل مربوط به آموزشی و ترویجی با کسب امتیاز  

در اولویت اول قرار گرفته و همچنین  940/9رکا با امتیاز معیارها آن، سطح پایین سواد و وجود روحیه مقاوم در روستاها مشت
زیرمعیارهاي پایین بودن دانش و آگاهی روستائیان نسبت به اهداف پروژهاي عمرانی در حال اجرا و همچنین عدم برگزاري کالس 

نهادهاي دولتی در عدم در الویت بعدي قرار گرفته اند. موانع مربوط به نقش  949/9هاي توضیحی و آموزشی با کسب امتیاز 
هاي دولتی با مردم روستاها در روند مشارکت اجتماعی  روستائیان در فعالیت هاي عمرانی،  عوامل هماهنگ نبودن سازمان

هاي اجرا شده قبلی مشارکت محلی آنان، عدم آشنایی مسئوالن ادارات با اصول و مفاهیم مشارکت اجتماعی، مطابق نبودن برنامه
هاي مختلف دولتی در گی در میان سازمانبرنامهدر اولویت اول قرار داشته، و بی926/9و نیازهاي روستاها با امتیاز ها با خواست

در اولویت دوم و عدم احترام مسئوالن ادارات به دانش و تجربیات  929/9روند جلب مشارکت اجتماعی روستائیان با امتیاز 
 .قرار گرفته است در اولویت سوم925/9روستائیان با امتیاز 
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در اولویت پنجم از نظر مؤثر بودن در عدم مشارکت اجتماعی روستائیان بوده و از بین 925/9گانه اقتصادي نیز با امتیاز معیارهاي سه
( و نداشتن توان 925/9(، عدم حمایت مالی دولت از روستائیان )926/9هاي چند سال اخیر )هاي گرانیعوامل اقتصادي نیز  عامل

 اند.( به ترتیب در اولویت هاي اول تا سوم قرار گرفته921/9لی روستائیان )ما
در رتبه آخر قرار گرفته، از بین این عوامل نیز شفاف نبودن قانون هاي  922/9در نهایت معیارهاي مربوط به قانون با کسب امتیاز 

(، غیر واقع 922/9ق روستائیان در روند مشارکت )(، عدم حمایت قانون از حقو921/9هاي مردمی)موجود در زمینه جلب مشارکت
 هاي اول تا سوم قرار گرفته اند.( در اولویت929/9هاي مشارکت )بودن قوانین موجود با واقعیت
 .باشدها میمحاسبه شده است که نشان از درست بودن محاسبه امتیاز شاخص 959/9نرخ ناسازگاري این محاسبات 

با استفاده از  يشمال يان دهستان بناجويروستائ يعدم مشارکت اجتماعمؤثر در  ياهشاخص ييارزش نها . 1جدول

AHPگروهي 

 نيانگيم ازيامت شاخص نيانگيم ازيامت شاخص

E1 926/9 

925/9 

R1 929/9 

920/9 

E2 921/9 R2 922/9 

E 3 925/9 R3 949/9 

S1 919/9 

959/9 

R4 941/9 

S 2 924/9 R5 926/9 

S 3 969/9 R6 929/9 

S 4 959/9 R7 926/9 

S 5 969/9 ED1 940/9 

949/9 
S 6 956/9 ED 2 949/9 

S 7 962/9 ED 3 949/9 

S 8 920/9 ED 4 940/9 

S 9 929/9 G1 926/9 

929/9 

S 10 925/9 G2 926/9 

S 11 990/9 G3 925/9 

L1 922/9 

922/9 

G4 926/9 

L 2 990/9 G5 929/9 

L 3 921/9 
 ــــــــــــــــــــ

L4 929/9 

 

 SWOTتايج حاصل از مدل ن
براي تدوین ه است تا ارزش هر یك از معیارها شد SWOTبعد از محاسبه امتیاز معیارها اقدام به تشکیل جدول نقاط چهارگانه 

 (.0لاستراتژي محاسبه شود )جدو

 

 SWOTاز نقاط چهارگانه در مدل يامت .3جدول 

 شاخص نيانگيم تيب اهميضر ييارزش نها شاخص نيانگيم تيب اهميضر ييارزش نها

21/9 92/9 42/1 w11 25/9 92/9 26/1 s1 
22/9 92/9 16/1 w12 90/9 91/9 91/4 s2 
29/9 95/9 92/1 w13 42/9 95/9 91/2 s3 
44/9 95/9 26/2 w14 21/9 92/9 29/1 s4 
26/9 95/9 99/1 w15 29/9 92/9 55/1 s5 

29 24/9 42/1 o1 90/9 91/9 95/4 s6 
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 شاخص نيانگيم تيب اهميضر ييارزش نها شاخص نيانگيم تيب اهميضر ييارزش نها

14/9 22/9 96/4 o2 99/9 91/9 42/4 s7 
15/9 24/9 92/1 o3 42/9 95/9 19/2 s8 

52/9 22/9 95/1 o4 49/9 95/9 02/1 s9 

24/9 21/9 14/1 o5 26/9 95/9 69/1 s10 
29/9 24/9 41/1 o6 26/9 95/9 95/1 s11 
10/9 24/9 49/1 o7 25/9 92/9 26/1 s12 

29/9 21/9 26/1 o8 49/9 95/9 01/1 s13 

29/9 96/9 16/4 t1 26/9 95/9 62/1 w1 
29/9 24/9 92/1 t2 21/9 92/9 49/1 w2 
42/9 90/9 66/4 t3 20/9 95/9 95/1 w3 
14/9 29/9 26/1 t4 20/9 95/9 96/1 w4 
14/9 29/9 49/1 t5 29/9 92/9 55/1 w5 
25/9 24/9 69/1 t6 44/9 95/9 21/2 w6 
49/9 90/9 06/4 t7 29/9 92/9 55/1 w7 
14/9 29/9 26/1 t8 29/9 91/9 65/4 w8 
12/9 29/9 21/1 t9 22/9 92/9 05/4 w9 
12/9 29/9 49/1 t10 29/9 92/9 95/4 w10 

 

از  یشمال يدهستان بناجو يروستاها يریت قرار گی( موقعTو O) یل خارجو عوام (Wو S) یعوامل داخل ییا محاسبه ارزش نهاب
 باشد یم يبازنگر يهاياستراتژ يریانگر به کارگی( به دست آمده است.که ب99/4) ی( و عوامل خارج41/2) ینظر عوامل داخل

 .(4 شکل)

 
 هاي عمراني دهستان بناجوي شمالي رکت اجتماعي روستائيان در طرحراهبردهاي مورد تاکيد در رفع موانع مشا .8شكل 

 

 تحلیل و تجزیه به با توجه کمی،  استراتژیك ماتریس تهیه به اقدام پیشنهادي هاياستراتژي بندي اولویت منظور سپس به

 آورده کشور روستایی مدیریت براي زیر ستراتژیكا ماتریس هاي در آن نتایج که شد، استراتژي تدوین جامع چارچوب قبل مراحل

 . است گرفته قرار بررسی مورد شده پیشنهاد اتژي استر پنج آن در و است شده
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با رویکرد  حکمروایی خوب روستایی در چارچوب پارادایم توسعه پایدار روستایی نهادینه کردن و اجراي الگوياستراتژي اول: 
 .مشارکت محلی

ي راهبري و مدیریت توسعه ه و بکارگیري نظام مدیریت یکپارچه روستایی و تشکیل سازمان جامع و یکپارچهتوسعاستراتژي دوم: 
 .روستایی

 و نهادها سایر و اسالمی و شوراهاي ها)دهیاري محلی نهادهاي و روستایی مدیران سازيظرفیت و استراتژي سوم: توانمندسازي
 .محلی( مدیران

 .مدیریت سنتی روستایی در ساختار نوین مدیریتی و ارائه آموزش به آنان یان وئز دانش بومی روستاگیري ابهرهاستراتژي چهارم: 

 

 هاارزش نهايي استراتژي .81دول ج

 رتبه نهايي ميانگين نمرات جذابيت عوامل خارجي جذابيت عوامل داخلي هااستراتژي

 1 50/4 50/4 9/4 استراتژي اول

 2 1/4 5/4 2/4 استراتژي دوم

 4 99/1 96/1 90/1 استراتژي سوم

 2 24/1 29/1 25/1 استراتژي چهارم
 

 نتيجه گيري و پيشنهادات
ریزي برنامه به عنوان یك ضرورت توسعه روستایی، هاي طرحتر در امروزه مشارکت روستائیان در امور روستایی و با دید تخصصی

اهمیت یافته است که به اعتقاد بیشتر اندیشمندان توسعه بدون مشارکت افراد محلی صورت  ر است. و به اندازهروستایی انکارناپذی
و  چالشها شد، اشاره نیز تحقیق ادبیات از جمله قبل مباحث در نگرفته و در صورت حصول نیز پایدار نخواهد بود. ولی همانطوریکه

 عبارتند آنها مهمترین که وجود دارد کشور روستایی توسعه مدیریت در مدیریتی و دينها _ ساختاري لحاظ به متعددي نارساییهاي

 توسعه ماهیت به توجه با کشور مدیریتی کالن در سطح یکپارچه و منسجم مشخص، تشکیالتی و سازمانی ساختار فقدان : از

 چند در روستایی توسعه مدیریت ساختار اوممد تغییر خرد، سطح در کشور محیط روستایی در توسعه مدیریت بالتکلیفی روستایی،

 متعدد هايوظایف دستگاه تداخل و کاريموازي ساختار، اصالح و وضعیت بهبود سمت به توجه قابل گیريبدون جهت گذشته دهه

طور که همانهاي عمرانی شده است. هاي سرشار روستائیان در روند اجراي طرحمانع از استفاده از ظرفیت ریزي.برنامه در اجرایی
هاي عمرانی مورد بررسی و تحلیل قرار طرح مشارکت اجتماعی روستائیان در بندي موانعمطرح شد پژوهش حاضر، ارزیابی و اولویت

درصد را زنان تشکیل  22درصد مرد و  50دهد، از بین پاسخ دهندگان گونه که نتایج توصیفی تحقیق نشان میداده است.همان
بوده است. از نظر سطح  96/9و میانگین دفعات مشارکت زنان نیز  4422هاي عمرانی مشارکت مردان در طرحاند و میانگین داده

 AHPها با استفاده از  مدل اند. همچنین در پژوهش حاضر دادهسواد بیشترین فراوانی افراد مورد مطالعه، داراي سواد دیپلم بوده
گانه مورد سنجش )اقتصادي، دهد بین معیارهاي ششگروهی نشان می AHPتحلیل شده که نتایج حاصل از  SWOTگروهی و 

هاي روستایی، آموزشی و ترویجی، حقوقی و قانونی(، عوامل اجتماعی و فرهنگی با اجتماعی و فرهنگی، نهادهاي دولتی، نهادي
مشارکت روستائیان بناجوي شمالی  کمترین تأثیر را در عدم 922/9بیشترین و عوامل حقوقی و قانونی  با  امتیاز  959/9امیتاز 

در اولویت 969/9داشتته است و از بین عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز زیرمعیار احساس بیگانگی با مسئوالن ادرات دولتی با امتیاز 
(، 962/9(، تمایل به زندگی در محیط شهري )969/9اول قرار گرفته و پس از آن نیز معیارهاي عدم رضایت از شرایط فعلی روستا )

( در اولویت هاي بعدي قرار گرفتند. میزان تاثیر گذاري سایر عوامل در نمودار 990/9عدم احساس امنیت اقتصادي کامل در روستا )
 زیر نشان داده شده است
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 در عدم مشارکت اجتماعي روستائيان دهستان بناجوي شمالي هاي مؤثرارزش نهايي شاخص .8شكل 

  
 Oو عوامل خارجی ) (Wو Sتشکیل گردید با محاسبه ارزش نهایی عوامل داخلی ) SWOTعد از محاسبه امتیاز معیارها، جدول ب
( به دست آمدکه 99/4( و عوامل خارجی )41/2)( موقعیت قرار گیري روستاهاي دهستان بناجوي شمالی از نظر عوامل داخلی Tو

 باشدبیانگر به کارگیري استراتژیهاي بازنگري و رفع نیازمندیها می
هاي عمرانی، پیشنهادات زیر ها و نتایج پژوهش، براي مشارکت بیشتر و مطلوب روستائیان بناجوي شمالی در طرحبا عنایت به یافته

 :شودارائه می

 یم قدرت دولت به رهبران محلی و روستائیان، با هدف تمرکززدایی امور مربوطه. تفویض اختیار و تسه -

هاي توجه خاص به حفظ ثبات و انسجام اجتماعی با مشارکت مردم، دولت و رهبران محلی، از طریق ارزش دادن به تشکل -
 غیردولتی و شوراها

 ها.ها، مجالت و کتابزنامههاي عمومی ورستایی و امکان مطالعه رایگان روتقویت کتابخانه -
هاي روستا و روستایی به منظور ارتقاي سطج آگاهی روستائیان در زمینه هایی با در نظر گرفتن ویژگیتهیه و پخش برنامه -

 مشارکت 
ها سیبرر پذیرش تکنولوژي در روستاها بسیار اندک است. رغم نیاز روز افزون جوامع روستایی به کابربرد تکتولوژي جدید،علی -

نظران توسعه معتقدند براي صاحب دهد که علت این عدم پذیرش عدم تناسب تکنولوژي با شرایط محیطی روستاهاست.نشان می
بنابراین پیش زمینه استفاده از دانش بومی این است که مسئوالن به این  .آوري استفاده از دانش بومی راه گشاستپذیرش این فن
 .گیردهاي روستائیان را در بر میتائیان صرفا فنی نیست، این دانش طیفی از آرزوها، ارزشها و اولویت( دانش روس2باور برسند که: 

برند، اقتصادي که مردم در آن به سر می -هاي فرهنگی و اجتماعیاین دانش در رهگذر تاریخچه (دانش روستائیان ایستا نیست.4
 . ( دانش روستائیان هرگز کافی نیست1 .شکل گرفته است

موانع ارتباطی که عمالً باعث رکود فرایند دوسویه ارتباط و جریان دائمی و پویاي دانش میان روستائیان، کارشناسان و محققان  -
 .می شود، مرتفع گردد

  منابع
 کیهان. :تهران .جامعه شناسی توسعه(، 2192) .ازکیا، مصطفی و غفاري، غالمرضا
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