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  در  روستاییانسازي اجتماعی بر میزان مشارکت بررسی نقش ظرفیت
 : شهرستان بنابيمورد ۀمطالع. هاي عمرانیفعالیت

  

  2، علی مجنونی توتاخانه1وکیل حیدري ساربان*
  ریزي روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی دانشیار جغرافیا و برنامه1

  بناب  دانشگاه معماري مهندسی گروه مدرس2
 6/3/94؛ تاریخ پذیرش:  9/10/93تاریخ دریافت: 

  چکیده
 هـاي عمرانـیشهرستان بناب در فعالیت روستاییانسازي اجتماعی بر میزان مشارکت بررسی نقش ظرفیت این پژوهش هدف

بنـابراین نـوع تحقیـق کـاربردي و روش بررسـی آن  ؛صورت گرفته استهاي آماري و مدل تاپسیس با استفاده از تحلیلکه  است
که با اسـتفاده از  هستندروستاي شهرستان بناب  29نفر ساکن در  49901آماري این پژوهش  ۀجامعباشد. تحلیلی می -توصیفی

نامـه در بـین  توزیع پرسشاز طریق  نیاز موردهاي و داده شدند  انتخابحجم نمونه  عنوان  بهنفر  400از این تعداد فرمول کوکران 
و کارشناسان اجرایی به دست آمده محقق اردبیلی اساتید دانشگاه  رنامه با کسب نظآنان به دست آمده است. روایی صوري پرسش

هـا داده وتحلیل تجزیـهدست آمده از  نتایج بهمحاسبه شده است.  92/0نامه نیز با استفاده از فرمول کوکران  و ضریب پایایی پرسش
قرار  بررسی مورددر قالب هشت فرضیه که در این پژوهش سازي اجتماعی ظرفیتگانه شته متغیرهاي ۀهمبین  دهد کهنشان می

تحلیـل همچنـین ). 000/0( داردوجـود  معنـاداريمثبـت و  ۀهاي عمرانی رابطدر فعالیت روستاییانمیزان مشارکت  با، اندگرفته
میزان مشـارکت  ۀ، در زمینسازي اجتماعیمتغیرهاي مربوط به ظرفیت دهد کهنشان می متغیره در آزمون رگرسیونی چندها  داده

تاپسـیس سـازي مـدل پیادهنتایج حاصل از  نهایت دررا دارند.  =304/0Adj. R2 تبیینتوانایی  هاي عمرانیدر فعالیت روستاییان
روسـتاها در وضـعیت  درصد 22/22، مناسبدر وضعیت بسیار  از کل روستاهاي شهرستان بناب درصد 62/29که بیانگر آن است 

در وضـعیت نامناسـب و نیـز ) درصد 03/37( روستاها سایراند و قرار گرفته نیمه مناسبدرصد روستا در وضعیت  11/11، مناسب
 بسیار نامناسب قرار دارند.

  
  .هرستان بنابروستایی، ش توسعۀ اجتماعی، توسعۀ سازي اجتماعی، مشارکت،سازي، ظرفیتظرفیت :کلیدي هايواژه

  
  1مقدمه

  طرح مسئله
بسیاري ن است که امروزه حاکی از آ یشواهد تجرب
 سـومنواحی روستایی کشورهاي جهان  از مشکالت در

ن این مؤثر ساکنا آفرینی نقشبه دلیل عدم مشارکت و 
. پـایین بـودن )227: 1390(رضـوانی،  باشدجوامع می

، انـدك درآمـددانش و مهارت، نبود تنـوع درآمـدي و 
روستاهاسـت کـه  مشکالت ترین مهموري پایین از بهره

باعث شـده تـا  روستاییانفعال از سوي  مشارکتعدم 
سالیان  طول درو  نیمشکالت فوق به صورت حل نشد

تجارب  ود باقی بماند. از طرفی تأمل درخز به قوت راد

                                                             
  vheidari56@gmail.comنویسنده مسئول: *

جوامـع  پاي پابـهکـه توانسـتند  یافته توسعهکشورهاي 
روسـتایی خـود را نیـز توسـعه  هايگاهسکونتشهري، 

بیانگر این نکته است که در تمامی این کشـورها  دهند
هـا برنامـه پیشـبردم به صورت داوطلبانه در رونـد مرد

شـارکت سـاکنان اند. به عبـارتی جلـب م شرکت داشته
روستایی  ۀترین رکن در توسعاساسی عنوان  بهروستاها 

 ,Purday and Cox( بـوده اسـت نظر مداین کشورها 

1994: 331(. 
 ههـاي اجتمــاعی و اقتصــادي واژنظریــهدر امـروزه 

اي دارد و تنـوع کتـب و مقـاالت مشارکت جایگاه ویژه
بررسـی اهمیـت در این زمینه و همچنین  شده منتشر

و  عنــاوینکــه بــا  در ســمینارهاي بســیاريمشــارکت 
خود گویاي اهمیت مشارکت برگزارشده  اهداف مختلف
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 روسـتایی اسـت ۀتوسع ویژه  بهیابی به توسعه در دست
 را بـه فرهنـگ انگلیسـی آکسـفورد مشـارکت .(همان)

عمل یا واقعیت شرکت کردن، بخشی از چیزي «عنوان  
 Nanney etدانسته اسـت (» دادنرا داشتن یا تشکیل 

al., 2012: 14-15.( هـاي مشـارکت بنابراین از ویژگـی
توان به آزادانه و داوطلبانه بودن مشارکت، نداشـتن  می

ــد و... اشــاره کــرد  Green and( تــرس و بیــان عقای

McAllister, 1998: 441-463( الزم به ذکر است کـه .
 صــرف تأکیــد بــر اهمیــت مشــارکت در رونــد توســعۀ
روستایی دلیل کافی براي مشارکت روسـتاییان نیسـت 
زیرا مشـارکت حـداکثري روسـتاییان در رونـد اجـراي 

ــتطــرح ــی نیازمنــد شــناخت ظرفی ــاي عمران ــا و ه ه
هـاي موجـود در نیز شناخت درست ضـعف ها و قابلیت

روســتاها اســت؛ تــا از ایــن طریــق بتــوان بــا افــزایش 
بــراي ســازي) زمینــه را ظرفیــت( هــاي فعلــیظرفیــت

بـا توجـه بـه  مشارکت حـداکثري آنـان فـراهم نمـود.
هــاي صــورت گرفتــه، ثابـت شــده اســت کــه پـژوهش
سازي اجتماعی بـه  طور عام و ظرفیت سازي به ظرفیت

 آن که هـدف اقداماتی و خاص عبارت است از راهبردها
 اسـت خود هايشناخت توانایی جهت در مردم به کمک

 گیرنـد؛ بهره آن از و جمعی فردي زندگی بهبود براي تا
 را کشـورها از بسیاري ناتوانی علل اساسی زیرا محققان

 ناکارایی اجتماعی، و توسعۀ اقتصادي حفظ و پیشبرد در
 پایـدار ظرفیـت ایجـاد توسـعه در معمـول رویکردهاي

 عنوان محلی در سطح هاسازمان و نهادها انسانی، نیروي
از این رو در حال حاضـر  .)Aref, 2009: 208اند ( کرده

هـاي اجتمـاعی و بـه هـا و ظرفیـتبا افـزایش مهـارت
توان میـزان می سازي اجتماعیعبارتی بهتر، با ظرفیت

هاي عمرانی را افـزایش مشارکت روستاییان در فعالیت
انـد از سـازي عبـارتداد؛ مهمترین راهبردهاي ظرفیت

  بـهافزایش دانش و مهارت روستاییان، افزایش اعتمـاد 
نفــس، کیفیــت زنــدگی، انســجام اجتمــاعی، خــدمات 
اجتماعی، تعامل و ارتباط، تقویـت نهادهـاي مردمـی و 
ــاي  ــب متغیره ــژوهش در قال ــن پ ــه در ای ــی ک محل

سازي اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته  ظرفیت
است. همچنین  این مقاله در پی یافتن پاسخی به ایـن 

جتمـاعی و سـازي اپرسش است که آیـا بـین ظرفیـت

هـاي عمرانـی میزان مشـارکت روسـتاییان در فعالیـت
  رابطه وجود دارد؟ 

  
  پژوهش پیشینۀ

نفعـــان در  ســـازي بـــراي مشـــارکت ذي ظرفیت«
ي اسـت کـه توسـط اعنـوان مقالـه» هاي عمرانی پروژه

  ) انجــام2012( 1کارمنــادوسوســانا ساســتري مرینــو و 
تعـاریف  ۀیـاست. آنـان در ایـن مقالـه ضـمن ارایافته 

ســـازي اجتمـــاعی و  گونـــاگون از ظرفیـــت و ظرفیت
سـازي بـه  همچنین مشارکت و سطوح مختلف ظرفیت

هـاي  سازي در اجرا و حفـظ طرح بررسی نقش ظرفیت
حفـظ منـابع طبیعـی  خصـوص  بـهروستایی و  ۀتوسع

ــاگون  پرداختــه و نقــش ظرفیت ســازي را از ابعــاد گون
ــاري  ــاعی و رفت ــوژیکی، اجتم ــادي، تکنول ــورداقتص  م

) بـا 2002(2السـتون تحقیقنتایج  .ندا هداد قرار بررسی
 گـذارياز اجتماعات محلی تا جهانی: سیاسـت«عنوان 

هــاي هــاي اجتمــاعی بــراي افــزایش مــؤثرتر ظرفیــت 
دهـد کـه بـا توجـه بـه نشان مـی »اجتماعی روستایی

جوامـع محلــی  شـدن و ادغــامسـرعت کنـونی جهــانی
هــا و دخالــت دولــتکــاهش  مروســتایی در ایــن نظــا

ــه  ــی ب ــه اساس ــین توج ــزایشهمچن ــاي ظرفیت اف  ه
 ضـروري و مهـمهـاي روسـتایی اجتماعی را در محیط

  است. 
عنـوان  با ) در پژوهشی1393( همکارانعیان و یرف

رویکـردي در  ۀسازي اجتماعات محلی به مثابظرفیت«
ــاعی ــاي اجتم ــه » توانمندســازي نهاده ــن نتیج ــه ای ب

ــیدند ــت رس ــرد ظرفی ــاذ رویک ــه اتخ ــازيک ــأثیر  ،س ت
مشارکت  با هاگروهو  بر توانمندسازي افراد توجهی قابل

ارتقـاي مهـارت و دانـش،  از طریـقدن آنان فعال کرو 
اجتمـاعی و ارتباطـات و همچنـین  پیونـدهاي افزایش

رفع نیازهـاي مربـوط بـه  منظور  بهبسیج نمودن منابع 
: 1393همکـاران، عیـان و ی(رف اجتماعات داشته اسـت

) 1389( همکـارانو  پورطاهريهاي نتایج یافته .)134
سـازي در کـاهش نقش ظرفیت« عنوانبا در پژوهشی 

تأثیرات مخاطرات طبیعی در مناطق روستایی با تأکید 

                                                             
1. Merino & Carmenado 
2. Elston 
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دهـد کـه بـین انـواع  نشـان مـی» هـاي کمـیبر روش
 ســازي نهــادي،ظرفیــت جملــه ازســازي ظرفیــت
 ســازي اقتصــادي وظرفیــتســازي کالبــدي،  ظرفیــت

سـازي اجتمـاعی و میـزان مشـارکت مـردم در ظرفیت
   کاهش خطرات طبیعی رابطه وجود دارد.

  

  
  : موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه، ترسیم: نگارندگان1شکل 

  

بـا عنـوان  )1392( ساربانات حیدري نتایج تحقیق
شناختی بر تقویت کارآفرینی  نقش توانمندسازي روان«

حـاکی از آن اسـت کـه بـین » روستایی استان اردبیل
بـا  تعیینی خودداري و  اابعاد شایستگی، اثرگذاري، معن
مثبت و معناداري وجود  متغیر تقویت کارآفرینی رابطۀ

ـــاور دارد.  ـــه ب ـــمنب ـــت  )2013(1گروس ـــین تقوی ب
هــاي آموزشــی و مشــارکت روســتاییان در  زیرســاخت

دسترسـی بـه اینترنـت،  واسطۀ  بههاي عمرانی  فعالیت
مطابقـت ، نیـاز مـوردهاي  به آموزش سهولت دسترسی

آموزش با نیازها و دسترسی به کتابخانه رابطه معنـادار 
ــود دارد.  ــزوج ــت  )2013(2جیم ــده اس ــن عقی ــر ای ب

 نفـس  بـه اعتمـادسـازي اجتمـاعی بـا تقویـت  ظرفیت
هاي عمرانی  موجبات مشارکت روستاییان را در فعالیت

 )2012(و همکـاران 3انگـل . مطالعـاتسـازد میفراهم 

                                                             
1. Grossman 
2. James    
3. Engel 

سـازي اجتمـاعی و  دهد بین تقویـت ظرفیـت نشان می
هـاي محلـی بـه سـبب  مشارکت روسـتاییان در پـروژه

، انسجام اجتماعی، کاهش درگیري تربیشرضایتمندي 
ایش میزان اعتمـاد بـه تعارضات بین روستاییان و افزو 

 4چمبرز و همکاران وجود دارد. داري امعن یکدیگر رابطۀ
ــدر  )2012( ــود دریافتتحقیق ــدانی خ ــدات می ــه  ن ک

هـاي رفـاه  سازي اجتماعی بـا ارتقـاي شـاخص ظرفیت
اجتمـاعی و تقویـت تعــامالت اجتمـاعی بـه مشــارکت 

بـون و کنـد.  هاي محلی کمک مـی روستاییان در طرح
هاي میدانی خود به این نتیجـه  در یافته )2010(5الولر

در مناطق  سازي اجتماعی  رسیدند که با تقویت ظرفیت
، در تروستایی توانایی روستاییان در شناسایی مشـکال

و  یابدمی برقراري ارتباط ارتقاگذاري در زندگی و  هدف
ــانآمشــارکت  ۀزمینــ ــراهم  هــاي طرحدر  ن ــی ف عمران
ـــی ـــدگاه م ـــردد. از دی ـــون گ ـــین)، 2012( واتس  ب

                                                             
4. Chambers 
5. Bowen & Lawler 
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مشــارکت روســتاییان در  وســازي اجتمــاعی  ظرفیــت
  . وجود دارد.معنادار وجود دارد رابطۀهاي عمرانی  طرح

  

 پژوهششناسی روش
  پژوهش یقلمرو جغرافیای

ــی از  ــاب یک ــتان بن ــتان  19شهرس ــتان اس شهرس
آذربایجان شرقی است که در غرب شهرسـتان مراغـه و 

ایـن  غربـی جنـوبارومیـه در سـمت  ۀجنوب دریاچـ
شهرســتان بنــاب مســاحت  .اســت شــده  واقــعاســتان 

روسـتا  29داراي  جمعـاًو  است کیلومترمربع 79/778
  .)1 شکل( باشد می

  

  
  سازي اجتماعیکننده ظرفیت : متغیرهاي تبیین1جدول 

ي آموزشی، رضایت از کیفیت خدمات هادسترسی به اینترنت، دسترسی به کتابخانه، تمایل به مشارکت در دوره
ی، مطابقت آموزش با نیازها، جمع  ارتباطآموزشی، میزان تمایل به آموزش مستقیم، میزان استفاده از وسایل 

 ، میزان مشارکت در گذشتهازیموردني ها آموزشدسترسی راحت به 

هاي زیرساخت
 یجیترو وآموزشی 

و نظرات در جمع، نگرانی از پذیرفته نشدن نظرات در جمع، توانایی پذیرش  ها دهیاتوانایی کار گروهی، بیان 
 هاي فردييریگ میتصمي جدید، داشتن قاطعیت در کارها، داشتن اطمینان در ها تیمسئول

 نفس  به اعتمادتقویت 

رضایت از وضعیت جسمانی خود، مطابقت درآمد با مخارج، رضایت از وضعیت مسکن، رضایت از بهداشت محیط 
 بودن  زندگی دارامعنروستا، رضایت از سطح درآمد خود، لذت بردن از زندگی و کار در روستا، احساس 

 ارتقاي کیفیت زندگی

رضایت از همکاري اهالی روستا، میزان درگیري در روستا، اختالف درآمد با سایر اهالی، میزان صمیمیت در بین 
روستا به هنگام بروز مشکل، اختالف عقاید در بین اهالی، تمایل به حضور  دانیسف شیراهالی، میزان مراجعه به 

 میزان اعتماد به دیگر اهالی روستاي عمومی، ها مکان

تقویت انسجام 
 اجتماعی

 رضایت از خدمات دهیاري، رضایت از خدمات مرکز بهداشت روستایی، رضایت از پوشش بیمۀ کشاورزي، رضایت
ها، رضایت از مراکز تجمع عمومی روستایی، رضایت از ي و دفن زبالهآور جمعاز بیمه تأمین اجتماعی، رضایت از 

 دهی وسایط نقلیه عمومیبه خدمات عمومی نهادهاي دولتی، رضایت از سرویس دسترسی

بهبود خدمات 
 اجتماعی

هاي فرد در کار، توانایی در ي براي زندگی، تعداد مهارتگذار هدفتوانایی در شناسایی مشکالت روستا، توانایی در 
 و دیگران، توانایی یادگیري موارد جدیدهاي خود برقراري ارتباط با دیگران، توانایی در استفاده از ظرفیت

ي ها مهارتتقویت 
  فنی و

 مدیریتی
تعامل با دیگر اهالی روستا، میزان تعامل با شورا و دهیاري، تعامل با نهادهاي دولتی، میزان حضور در مسجد، 

 میزان ارتباط با بسیج، میزان تعامل و یا عضویت در تعاونی، تعامل با مراکز حمایتی
تعامالت تقویت 

 اجتماعی
رضایت از توان مدیریتی دهیاري و شوراها ، رضایت از توان دهیاري در انعکاس مشکالت، توان دهیاري و شورا در 

مشکالت  موقع  بهجذب مشارکت اهالی، توان و مهارت دهیاري و شورا در کار گروهی، توان دهیاري در شناسایی 
 روستا

  تقویت تشکالت
 مردمی

  
  روش تحقیق

 بـراي پاسـخ هـا دادهدر این مقاله روش گـردآوري 
 اديناسـپژوهش، بـه دو صـورت  هايپرسشگویی به 

اولیـه) و ابـزار  هـاي داده( پیمایشـیثانویه)،  هاي داده(
آماري این  جامعۀ .بوده است نامه پرسش ،استفاده مورد

شهرسـتان  روستاي 29 ر ساکن درنف 49901پژوهش 
آمـاري، بـا براي تعیـین تعـداد نمونـۀ بوده است. بناب 

بـه عنـوان نفـر  381استفاده از فرمول کوکران، تعـداد 
میـزان  بـردن بـاالدست آمده است ولی بـراي  بهنمونه 

یابی به نتایج منطبق بر واقعیت حجـم دست نیزدقت و 

 400ترتیب  . بدینافزایش یافته استنفر  400به  نمونه
بناب  روستاییانجمعیت در بین  تناسب  به نامه پرسش

نامه به تعیین روایی  پرسش توزیعتوزیع گردید. قبل از 
کـه  طوري  به ورزیده شد؛ نامه مبادرت و پایایی پرسش

نامـه نظران و کارشناسان روایی پرسـش صاحب نظر از
در حد بسیار خوب مـورد تأییـد واقـع شـد. سـپس بـا 

ــتفاده از  ــاخاس ــاي کرونب ــون آلف ــایی  ،آزم ــطح پای س
شـد. افــزون بــر ایــن  ارزیــابی) a<92/0( نامــه پرسـش

ایـن که هدف   به این توجهطوري که گفته شد با همان
سازي اجتماعی بر تحلیل بررسی نقش ظرفیتپژوهش 
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هاي عمرانی بوده فعالیت در روستاییانمیزان مشارکت 
 شناسـایییابی به اهداف پژوهش بـه دست است، براي

سـازي شـاخص مـرتبط بـا ابعـاد مختلـف ظرفیـت 58
 9اجتمــاعی، شــامل متغیرهــاي آموزشــی و ترویجــی (

 7متغیر)، کیفیـت زنـدگی ( 6( نفس  به اعتمادمتغیر)، 
 اجتمـاعیمتغیر)، خدمات  8، انسجام اجتماعی ()متغیر

متغیـر)،  7( ايهـاي فنـی و حرفـهمتغیر)، مهـارت 9(
 مردمـیو تقویت تشـکالت  متغیر) 7( تعامالتتقویت 

آوري از جمــع شــده اســت. پــسپرداختــه متغیـر)  5(
شده و   بندي نامه اطالعات دسته ها از طریق پرسش داده

با توجـه بـه نـوع اطالعـات مـورد  هاپرسشهر یک از 
 2013 و Spss 22 افزارهـايهاي نـرمانتظار وارد محیط

Excel  بـا هـا داده تحلیـل و  تجزیـهبعـد از است. شده 
ــیس، ــدل تاپس ــتفاده از م ــیط اس ــات وارد مح   اطالع

210. Descktop Arc GIS  بـهشده است تـا اطالعـات 
نقشه و در قالب تحلیـل فضـایی  صورت  به آمده  دست 

  .گیرد قرار بررسی موردنیز 
  

  مبانی نظري پژوهش
ریت توسعه، یکی از ابعـاد نوین مدی اصول بر اساس

روستایی توجـه بـه  ۀجانب  همه ۀیابی به توسعمهم دست
مـدیریت  ۀنـیزم در روسـتاییانهاي ها و قابلیتتوانایی
پایـدار و  یابی به توسعۀزیرا دست؛ است روستایی توسعۀ

 همگان باشد با اسـتفادة قبولمروستایی که  ۀجانب همه
ممکـن و  روسـتاییانهـاي مطلوب از توانایی و ظرفیت

 سـازي ظرفیـت )Grindle,2005: 56(خواهد بود.میسر 
تواند چـارچوبی بـراي ایـن مهـم فـراهم سـازد. در می

گانه تحت عنـوان سازي اجتماعی موضوعات سهظرفیت
؛ نخست، باور به ایـن شود یممطرح  جانبه  همه ۀتوسع

هایی براي ایفاي ساکنان روستاها ظرفیت نکته که همۀ
 ؛ندو مدیریت روستایی دار روند توسعهنقش سازنده در 

 يریکـــارگ  بـــهو همچنـــین  لیـــتحل و  هیـــتجز ،دوم
لیت درآوردن این اهایی که زمینه را براي به فع سیاست
کـه سـاختارهاي الزم ن سوم ای ؛ها فراهم سازدظرفیت

فعلـی روسـتایی در جهـت هـاي براي افزایش ظرفیـت
 :Iheriohanma, 2011( دیابـ ارتقـاآتی  هاي مشارکت

131(.  

ـــعۀبرنادر  ـــۀ توس ـــل م ـــازمان مل  UNDP(1( س
کـه  شـود یرا شامل م ینديفرآسازي اجتماعی  ظرفیت

هـا  انجمن ها، نهادهـا و سـازمان طی آن افراد، گروهها،
وظـایف اصـلی را  تا دهند یهایشان را افزایش م توانایی

 هــا و اهــداف را تعریــف و حل انجـام داده و مســائل، راه
خـود را درك و رفـع  ينیازهاي توسـعهرده و محقق ک

ایـن  نظـر ازهمچنـین  .)Biswas, 1996: 402( کننـد
ــازمان  ــ درس ــا بخش ۀهم ــاعی،  يه ــادي، اجتم اقتص

هـا سطح و نوع مهارت ینسیاسی و مدیریتی باید باالتر
هــاي  یتظرفتحــت عنــوان  هــا دانش ترین یشــرفتهو پ

یـافتن تـا بتـوان زمینـه را بـراي  حاکم باشد اجتماعی
 :فراهم سـاختعمده زیر را  مشکالتبه  حل مناسب راه

 ،وظـایف اصـلی را انجـام داده بـومی روسـتاهاساکنان 
ها و اهداف خـود را مشـخص و محقـق  حل مسائل، راه

 .کنند
 نیازها و امکانات موجود خود را جهـت رسـیدن بـه 

 ,Van der Plaat and Barrett( درك کننـد  ۀتوسـع

آژانـــس امنیـــت و ســـالمت بهداشـــتی . )30 :2006
سـازي  یتظرفاسترالیاي جنوبی نیز  تعریف متفاوتی از 

اجتمــاعی ارائــه کــرده اســت. در تعریــف ایــن آژانــس 
ي مانند جامعـه و سـرمایۀ اجتمـاعی، ا گستردهمفاهیم 

آموزش و... مورد توجه قرار گرفته است. بـه عبـارتی از 
ـــن ســـازمان، ســـاختارها و عناصـــري کـــه  نظـــر ای

دهند بسیار مهـم  یمسازي اجتماعی را تشکیل  یتظرف
کـدیگر بـه صـورتی سیسـتمی هستند و در ارتباط با ی

دهنـد. از  یمسازي اجتماعی را تشـکیل  یتظرفتعریف 
سازي اجتمـاعی بایسـتی نظر این سازمان  یک ظرفیت
  سه عنصر زیر را پوشش دهد:

سازي اجتماعی یک فرایند و یا رویکرد و  یتظرف  -1
  روش است.

از عوامل است  ايي اجتماعی مجموعهساز تیظرف -2
  ي مختلف توانایی.اه جنبهکه اشاره دارد به 

ایجاد انگیزه بـراي  تعاریف ترکیبی منجر به با ارائۀ  -3
 ,Gibbon and Laverack( شــودمــی يســاز تیظرف

2002: 488.(  

                                                             
1. United Nations Development Programme 
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سازي اجتمـاعی هـر نـوع  ظرفیت 1جانسون نظر از
برقراري  منظور  بهکه باعث ارتقاي توانایی است فعالیتی 

ــان چشــم ــداف، برنامــه ارتبــاط می ــایج  انداز، اه ها و نت
سـازي اجتمـاعی . گفتنی است در ظرفیتشودعملکرد 

سازي در سه سطح فـردي، سـازمانی و سه نوع ظرفیت
 افـراد بـه در سـطح فـردي .باشـدمی مدنظراجتماعی 

 دادههاي موجـود  ایجاد و افزایش دانش و مهارت ةاجاز
 شـوداین نوع، شرایطی ایجاد مـیدر . همچنین شودمی

» یادگیري و سـازگاري بـا تغییـرات«که افراد در روند 
 ).Crisp and Duckett, 2000: 104شــرکت کننــد (

ــت ــازي منظــور از ظرفی ــازمانی س ــارت اســت از س عب
سـازي در سازي در نهادهاي دولتـی و ظرفیـتظرفیت

ــاي  ــی.غنهاده ــارتی  یردولت ــه عب ــا ب ــازي  یتظرفی س
با رویکـرد نـوین مبتنـی بـر  اندیشی ازنوعی بسازمانی 

ینی تمام آفر نقشنظام ارزشی حاکم بر جامعه است که 
گیري راهبـردي را تـأمین  یمتصـمنفعان در فرآیند  ذي

  ).Taut, 2007: 148( کند یم
در سـطح جامعـه بایـد از اجتمـاعی  سازي یتظرف

 تـربـیش یتعـامل ویژگـیساخت مدیریت عمـومی بـا 
بایـد  اجتماعی سازي یتظرف به عبارتی .پشتیبانی کند

و  اندیشـمندگـو و براي پرورش مدیران عمـومیِ پاسـخ
جامعــه از طریــق  پــذیر درهمچنــین افــراد مســئولیت

 چــارچوب در دیگر عبارتی بــه ؛بــه کــار بــرود مشـارکت
اجتمـاعی  توانـایی سازي اجتمـاعی بـه یتظرف جهانی،

 انجــام وو اجــراي آن  ها گیري یمتصــم در یــک جامعــه
 اشـاره دارد پایـدار و کارآمـد ،مؤثر اي یوهش در وظایف

)Johnson and Daley, 2004: 137( .پردازان نظریــه 
سـازي سازي اجتماعی معتقدند ظرفیترویکرد ظرفیت

تـوان تنهـا است و نمـی وجهی چنداجتماعی موضوعی 
ن آیـک مفهـوم خـاص بـه بررسـی و شـناخت  ۀبر پای

 اجتمـاعی را سـازيظرفیـت. به همین جهـت پرداخت
استعدادهاي فعلی در ابعـاد  ها وفرآیند شناخت توانایی

اجتماعی، آموزشی، کیفیت زنـدگی، نهادهـاي  مختلف
ــات ــی، ارتباط ــتا محل ــاعی و... روس ــدمات اجتم یی، خ

 :Laverack and Thangphet, 2009(اند دهتعریف کر

نظریـات دانشـمندان و  اسـاس بـر گفتنی اسـت. )177
                                                             
1. Jason 

نتــایج حاصــل از مطالعــات  همچنــینو  نظران صــاحب
سـازي دهـد کـه بـین ظرفیـتصورت گرفته نشان می
هـاي در فعالیت روستاییانکت اجتماعی و میزان مشار

وجـود دارد. در ایـن  دار امعنـي اروستایی رابطه توسعۀ
 خـدمات ۀمعتقـد اسـت کـه تهیـ )1997( 2ادا ارتبـاط

 اشــخاص، الزم بـراي فنــی هــاي یتحما و آموزشـی
 سـازي اجتمـاعیظرفیـت بسـتر در جوامع و ها سازمان

 بـه حساسـیت و تجربـه دانـش، اسـاس بر کنش جهت
 تـربیش رغبتخود منجر به  ۀجامع و مسائل موضوعات

مشـارکت در بهبـود زنـدگی خـود  بـهافراد روسـتایی 
 کـه شـرایطی در )2002( 3. به باور المبـرتشدخواهد 
 ضـرورت باال  سرعت با محیطی سریع و مداوم  تغییرات

 الـزام یـک بـه محیطـی را شـرایط بـه گوییپاسختوان 
 کـه رویکردهایی از گیرياست، بهره کرده تبدیل حیاتی
روسـتایی  سیسـتم در درون را توانمنـدي ایـن بتوانـد
تـوان گفـت  یمپـس  .اسـت بسـیار مهـم سازد نهادینه

یی که طـی تمرکززدادر شرایط اجتماعی سازي  یتظرف
دار  یتصــالحوظــایف خـود را بــه مراجـع  هـا دولتآن 

 ,.Shaw et al( توجه استکنند، مورد  یممحلی واگذار 

2009: 449.(   
زي ساارتباط بین ظرفیتمدل مفهومی  نهایت در

هاي یان در فعالیتاجتماعی و میزان مشارکت روستای
را مطابق  این پژوهشتوان چارچوب نظري  عمرانی می

  .استشده ترسیم  2 شکل
  

 هاي تحقیق یافته
  هاي توصیفیافتهی

%) زنان و 32نفر ( 128هاي پژوهش،  براساس یافته
ــادل ( 272 ــر مع ــردان تشــکیل داده68نف ــد.  %) را م ان

تـرین میـزان هاي سنی نیز بـیش نظر گروه همچنین از
بـا  سـال 30الـی  26فراوانی مربـوط بـه گـروه سـنی 

درصد و کمترین میزان مربوط به گـروه سـنی  75/18
درصـد بـوده اسـت. از نظـر  25/2بـا   سال به بـاال 60

و  درصــد 5/35ســطح ســواد نیــز مقطــع متوســطه بــا 
ــا  ــه 5/2تحصــیالت حــوزوي ب ــب داراي  درصــد ب ترتی

                                                             
2. Eda 
3. Lambert 
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بیشترین و کمترین میـزان فراوانـی بودنـد. در نهایـت 
نیـز نشـان داد نتایج به دست آمده در مورد نوع شـغل 

، 25/32ترتیب با  داري بهکشاورزي، دامداري و خانهکه 
  درصد داراي بیشترین فروانی بودند. 17و  75/12

  
  

  
 : مدل نظري پژوهش2شکل 

  
  هاي استنباطییافته

بـین  همبسـتگیبررسـی  منظور  بهدر این قسمت 
متغیرهاي پژوهش از آزمون همبستگی متغیر اسـتفاده 
شده که نتایج آن در زیـر بـه تفکیـک فرضـیات ارائـه 

هاي آموزشـی و مشـارکت  بـین زیرسـاخت« شـود: می
دار وجـود امعن ۀرابط هاي عمرانی در فعالیت روستاییان

  »دارد.

  
 هاي آموزشی و مشارکتزیرساخت مدل رگرسیون رابطه خالصۀ :2 جدول

  هاي میدانی نگارنده منبع: یافته
 

سـطح پوشـش  ،تحلیـل واریـانسجـدول  براساس
بــوده کــه بیــانگر وجــود ارتبــاط بــین  000/0دار  امعنـ

هاي آموزشـی و متغیرهاي مربوط به تقویت زیرساخت
و در  9آزادي  ۀدرجعبارتی با  به میزان مشارکت است.

هاي  بـین تقویـت زیرسـاخت درصد 99سطح اطمینان 
هـاي  در فعالیت روسـتاییانآموزشی و میزان مشارکت 
همچنـین معلـوم شـد کـه  عمرانی رابطـه وجـود دارد.

از  هـاي عمرانــی از واریـانس مشــارکت در طرح 106/0
هاي آموزشـی قابـل هاي تقویت زیرساخت طریق مؤلفه

ــت ( ــین اس ــاي  ).Adj.R2=106/0تبی ــین متغیره از ب
آموزشی مورد سنجش در این پژوهش نیـز متغیرهـاي 

)، 002/0( هـاي آموزشـیتمایل به مشارکت در کـالس
)، میـزان 001/0( اعتقاد به سودمندي رادیو و تلویزیون

) با متغیر مشارکت 049/0( رضایت از خدمات آموزشی
و  نفس اعتمادبـهبین تقویـت « است. همبستگی داشته

ي عمرانــی هــا تیفعالدر  روســتاییانکت میــزان مشــار
  »وجود دارد. دار امعنرابطه 

 مدل
مجموع 
 مجذورات

df 
 مجذور
 میانگین

f sig R R2 Adj. R2 

 407/6 9 665/57 رگرسیون
 021/1 390 095/398 باقیمانده 106/0 127/0 356/0 000/0 277/6

   400 76/455 کل
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  .و مشارکت نفس ه ب اعتمادتقویت  مدل رگرسیون رابطه : خالصه3 جدول

 مدل
مجموع 
میانگین مجذور df مجذورات  f sig R R2 Adj. R2 

149/62 رگرسیون  6 358/10  
342/10  000/0  369/0  136/0  123/0 611/393 باقیمانده   393 002/1  

760/455 مجموع  399   
  گانهاي میدانی نگارند منبع: یافته

  
اساس نتایج تحلیل رگرسیون مربـوط بـه نقـش  بر

 روسـتاییاندر میزان مشـارکت  نفس  به اعتمادتقویت 
 ایـن اسـت کـه هدهنـد نشـان هـاي عمرانـی در فعالیت

369/0=R ــه ــا درج ــان و  6آزادي  ب ــطح اطمین  99س
وجود همبسـتگی مثبـت بـین ایـن دو حاکی از  درصد

از واریـانس مشـارکت در  123/0 همچنین .متغیر است
 بـه اعتمادهاي تقویت  از طریق مؤلفه هاي عمرانی طرح

بنـابراین  .)Adj. R2=123/0قابـل تبیـین اسـت ( نفس 
 بـه اعتمادتقویت ( مستقل متغیر ادعا نمود کهتوان  می

هـاي  مشـارکت در فعالیت( وابسـته متغیـر بـر )نفـس
از  گـذارد. می تـأثیر 000/0داري معنابا سطح  عمرانی)

نفـس،  بین متغیرهاي مربـوط بـه تقویـت اعتمـاد بـه 
 داريمعنـامتغیرهاي توانایی انجام کار گروهی با سطح 

ــا ســطح  ) بیــان نظــرات و ایــده000/0( ها در جمــع، ب
)، داشتن قاطعیت در کارها با سـطح 003/0( داري معنا
) و داشتن اطمینان از تصـمیمات بـا 036/0( داري معنا

ــطح  ــاس ــارکت در 001/0( داري معن ــزان مش ــا می ) ب
بـین ارتقـاي « هاي عمرانی رابطـه وجـود دارد. فعالیت

ــاخص ــزان ش ــدگی و می ــت زن ــاي کیفی ــارکت ه مش
وجـود  دار معنا ي عمرانی رابطهها تیفعالدر  روستاییان

  »دارد.

  

  : خالصۀ مدل رگرسیون رابطۀ تقویت کیفیت زندگی و مشارکت4 جدول
میانگین مجذور df مجموع مجذورات مدل  f sig R R2 Adj. R2 

265/60 رگرسیون  7 609/8  
533/8  000/0  364/0  132/0  117/0 495/395 باقیمانده   392 009/1  

760/455 مجموع  399   
  هاي میدانی نگارنده منبع: یافته

  

نتـایج حاصــل از بررســی ارتبــاط بــین متغیرهــاي 
ــارکت  ــزان مش ــدگی و می ــت زن ــتاییانکیفی در  روس

 تصـمیم معیـار دهـد کـههاي عمرانی نشان میفعالیت
 بیانگر ، که000/0برابر است با ) دار معنا سطح پوشش(

 ۀبـا درجـ R=364/0بنـابراین  ؛اسـت فرضـیه اثبات رد
ــان و  7آزادي  ــا ســطح اطمین وجــود از  حــاکی% 99ب

تمایل به مشـارکت و تقویـت  متغیر دو بین همبستگی
. همچنـین معلـوم شـد کـه است رابطه کیفیت زندگی

از  هـاي عمرانــی مشـارکت در طرحاز واریـانس  132/0
هاي ارتقاي کیفیـت زنـدگی قابـل تبیـین  طریق مؤلفه

ــر ).Adj.R2=132/0اســت ( ــایج  همچنــین ب اســاس نت

)، از بین متغیرهاي مربوط به 7حاصل از جدول شماره(
کیفیت زندگی که در ایـن پـژوهش موردبررسـی قـرار 

داري در  معنـاگرفته است بـه ترتیـب متغیـر احسـاس 
)، رضایت از وضعیت بهداشـت عمـومی 000/0( زندگی
 )، رضــایت از وضــعیت جســمانی خــود001/0( روســتا

-بـیش)، 031/0( ) و مطابقت درآمد با مخـارج002/0(
ین همبستگی را بـا میـزان مشـارکت روسـتاییان در تر

ــی داشــته فعالیــت ــاي عمران ــین انســجام « اســت. ه ب
ي هـا تیفعالدر  روستاییاناجتماعی و میزان مشارکت 

  »وجود دارد. دار معنا عمرانی رابطۀ
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  و مشارکت انسجام اجتماعی ۀمدل رگرسیون رابط ۀخالص .5 جدول

 مدل
مجموع 
میانگین مجذور df مجذورات  f sig R R2 Adj. R2 

821/50 رگرسیون  8 353/6  
134/6  000/0  334/0  112/0  093/0 939/404 باقیمانده   391 036/1  

760/455 مجموع  399   
  هاي میدانی نگارنده منبع: یافته

  

مربوط به نتایج حاصل از بررسی ارتباط متغیرهاي 
 روسـتاییانتقویت انسجام اجتماعی و میزان مشـارکت 

-معنابا سطح دهد که هاي عمرانی نشان می در فعالیت
و در سـطح اطمینـان  8با درجـه آزادي  ،000/0داري 

بین این دو متغیر ارتباط و همبستگی وجود  درصد 99
نتایج حاصل از جـدول از بـین  برحسبهمچنین دارد. 

انسجام اجتماعی به ترتیب متغیرهاي نبـود متغیرهاي 
بـا سـطح ( روسـتامیزان اخـتالف درآمـد بـین اهـالی 

 روسـتاعتماد به دیگر اهالی امیزان )، 001/0 داري معنا
از همکاري در بین  رضایت) 001/0داري معنابا سطح (

احسـاس  و )002/0داري معنـابـا سـطح ( روستااهالی 
داري معنـابـا سـطح ( روسـتاصمیمیت در بین اهـالی 

 روسـتاییانمیزان مشارکت تأثیر را بر  تربیش )010/0
ــته ــت داش ــه . اس ــد ک ــوم ش ــین معل از  112/0همچن

ــارکت در طرح ــانس مش ــی واری ــاي عمران ــق  ه از طری
هاي تقویت انسجام اجتماعی قابـل تبیـین اسـت  مؤلفه

)112/0=Adj. R2.(  
بین افـزایش خـدمات اجتمـاعی و میـزان مشـارکت «

  »وجود دارد. ۀي عمرانی رابطها تیفعالدر  روستاییان

  

  و مشارکت خدمات اجتماعی ۀمدل رگرسیون رابط ۀ: خالص6 جدول

مجموع  مدل
میانگین مجذور df مجذورات  f sig R R2 Adj. R2 

696/39 رگرسیون  9 411/4  
134/4  000/0  295/0  87/0  66/0 064/416 باقیمانده   390 067/1  

76/455 مجموع  399   
  هاي میدانی نگارنده منبع: یافته

  

از  دار معنـا سطح پوشش ،)6( براساس نتایج جدول
بنابراین  ؛اثبات فرضیه است بیانگر که استکمتر  05/0

295/0=R 99بـا سـطح اطمینـان  و 9آزادي  ۀبا درجـ 
ــین متغیرهــاي تأییــد حــاکی از  درصــد همبســتگی ب

همچنـین . خدمات اجتماعی و میـزان مشـارکت اسـت
هاي  از واریانس مشارکت در طرح 066/0معلوم شد که 

هاي تقویـت انسـجام اجتمـاعی  از طریق مؤلفه عمرانی
از بین متغیرهـاي مربـوط  نهایت در  .قابل تبیین است

هاي خدمات اجتماعی بـه ترتیـب متغیرهـاي به مؤلفه

بـا سـطح ( هـاو دفـن زبالـه آوري جمع رضایت از نحوة
دسترسـی بـه نهادهـاي )، رضـایت از 000/0داري معنا

)، رضـایت از آمـوزش 001/0داري معنابا سطح ( دولتی
ــدان در  ــدارسفرزن ــطح ( م ــا س ــاب  )002/0داري معن

 .اسـت تگی را با میزان مشارکت داشتهین همبسبیشتر
ي فنـی و مــدیریتی و میــزان هــا مهارتبـین ارتقــاي «

 طــۀعمرانــی رابي هــا تیفعالدر  روســتاییانمشــارکت 
  »وجود دارد. دار معنا

  

  هاي فنی و مدیریتی و مشارکتمهارت ۀمدل رگرسیون رابط ۀ: خالص7 جدول
مجموع  مدل

 df مجذورات
 مجذور
 f sig R R2 Adj. R2 میانگین

ونرگرسی  298/85  8 662/10  253/11  000/0  433/0  187/0  171/0  
462/370 باقیمانده  391 947/0  

760/455 مجموع       399 
 

  گانهاي میدانی نگارند منبع: یافته
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 رگرسـیون چنـد متغیـره جـدول نتـایج اسـاس بر
ۀ بــا درجــ 000/0داري معنــابــا ســطح ) ، 10جــدول (

 همبسـتگی وجود درصد 99با سطح اطمینان  8آزادي 
هاي فنی و مدیریتی و بین متغیرهاي مربوط به مهارت

همچنین معلوم شد کـه  .شودمیزان مشارکت تأیید می
هـاي عمرانــی از  واریـانس مشـارکت در طرح از 171/0

هاي تقویت انسجام اجتماعی قابـل تبیـین  طریق مؤلفه
ــت ( ــا متغیرهــاي  .)Adj.R2 =171/0اس در رابطــه ب

ــا مهــارتشــته هــاي فنــی و مــدیریتی، گانه مــرتبط ب
 يدار معنـاگروهی بـا سـطح  متغیرهاي توانایی در کار

)، مهارت در برقراري ارتباط با دیگران با سطح 033/0(
نقاط قوت  يریکارگ  به) و توانایی در 001/0( يدار معنا

) بـا میـزان مشـارکت 000/0( يدار معنـاخود با سطح 
ــتاییان در  ــا تیفعالروس ــد. ه ــاط دارن ــی ارتب ي عمران

ي قـوت خـود بـا ریکارگ  بههمچنین متغیر توانایی در 
مشـارکت ) ین ارتباط را با میزان 340/0صفر (ي مرتبه

بـین تقویـت تعـامالت و « متغیر وابسته) داشته است.(
ي عمرانــی هــا تیفعالمیــزان مشــارکت روســتاییان در 

  »وجود دارد. دار معنارابطۀ 

  

  و مشارکت اجتماعی تعامالت تقویت ۀمدل رگرسیون رابط ۀ: خالص8 جدول

 مدل
مجموع 
میانگین مجذور df مجذورات  f sig R R2 Adj. R2 

506/47 رگرسیون  7 787/6  
516/6  000/0  323/0  104/0  088/0 254/408 باقیمانده   392 041/1  

760/455 مجموع  399 
 

  هاي میدانی نگارندگان منبع: یافته
  

 )8( رگرسیون چند متغیره جدول در که گونه همان
 بیـانگر کـه بـوده 000/0 تصـمیم معیار ،شوددیده می

آزادي  ۀبا درجـ R=323/0بنابراین  ؛استاثبات فرضیه 
تأییـد ایـن فرضـیه حـاکی از % 99با سطح اطمینان  7

از واریــانس  088/0همچنــین معلــوم شــد کــه  اسـت.
هاي  از طریــق مؤلفــه هــاي عمرانــی مشــارکت در طرح

= 088/0تقویت انسجام اجتماعی قابـل تبیـین اسـت (
Adj. R2.( تمایـل بـه  متغیـر دو بـین دیگـر عبارتی به

بـه  یـا ؛دارد وجـود رابطـهمشارکت و تقویت تعـامالت 
 بـر (تقویـت تعـامالت) مسـتقل متغیر تر واضح عبارتی
 نهایـت گـذارد. در می تـأثیر مشـارکت)( وابسته متغیر

بـین تمایـل بـه مشـارکت توان نتیجه گرفـت کـه  می
 داري وجـود دارد معنـاساکنان و تقویت تعامالت رابطۀ 

از بین متغیرهاي مربوط به تقویت تعـامالت،  .)000/0(
متغیرهاي میزان تعامل با دیگر اهالی روسـتا بـا سـطح 

)، متغیر میـزان تعامـل بـا شـوراها و 001/0ي (دار معنا
)، میـزان حضـور 002/0( يدار معنابا سطح  ها ياریده

) و متغیر ارتبـاط 036/0( داريدر مسجد با سطح معنا
) بـا 026/0( يدار معنـاح هـاي بسـیج بـا سـط با پایگاه
بـین تقویـت تشــکالت «رابطـه دارنـد. وابسـته متغیـر 

ي هـا تیفعالدر  روسـتاییانمردمی و میزان مشـارکت 
  »وجود دارد دار معنا طۀعمرانی راب

  
  و مشارکت تشکالت مردمی یتتقو ۀمدل رگرسیون رابط ۀ: خالص9 جدول

مجذوراتمجموع  مدل  df میانگین مجذور  f sig R R2 Adj. R2 
643/37 رگرسیون  5 529/7  

094/7  000/0  287/0  083/0  071/0 117/418 باقیمانده   394 061/1  
760/455 مجموع  399 

 
  هاي میدانی نگارندگان منبع: یافته

  
ســطح پوشــش ( تصــمیم معیــار براســاس نتــایج،

 فرضـیه اثبـات بیانگر که است 000/0برابر با دار)  معنا
بـا سـطح  5آزادي  ۀبـا درجـ R=287/0بنابراین  ؛است

وجـود همبسـتگی بـین حـاکی از  درصد 99اطمینان 
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. همچنـین متغیرهاي مستقل با متغیـر وابسـته اسـت
از واریــانس مشــارکت در  071/0معلــوم شــد کــه 

هاي تقویـت انسـجام  مؤلفهاز طریق  هاي عمرانی طرح
از بین  ).Adj. R2= 071/0اجتماعی قابل تبیین است (

متغیرهـاي مــرتبط بـا تقویــت تشـکالت مردمــی نیــز 
هــا و شــوراهاي اســالمی در  یاريدهمتغیرهــاي تــوان 

ــذب  ــارکتج ــطح ها مش ــا س ــی ب ــاي مردم داري  معن
ها و شوراهاي اسـالمی روسـتا  یاريده)، توان 001/0(

ــا  ــارگروهی ب ــاســطح در ک ــوان 001/0( داري معن )، ت
دهیــاري و شــوراها در شناســایی مشــکالت بــا ســطح 

ــا متغیــر وابســته یعنــی میــزان 001/0( داري معنــا ) ب
 )10(جدول مشارکت ارتباط دارند. 

  
  تقویت کیفیت زندگی و مشارکت ۀمدل رگرسیون رابط ۀ: خالص10 جدول

 مدل
مجموع 
 مجذورات

df 
مجذور 
 میانگین

f sig R R2 Adj. R2 

517/185 رگرسیون  62 144/3  
243/270 باقیمانده 669/0 801/0 869/0 000/0 956/3  340 795/0  

760/455 مجموع  399   
  هاي میدانی نگارندگان منبع: یافته

  

ســازي ظرفیــتبــین  کـه گفــت تــوان میبنـابراین 
هـاي در فعالیت روستاییاناجتماعی و میزان مشارکت 

 399آزادي  ۀو با درج 000/0داري معناعمرانی با سطح 
ــان  ــطح اطمین ــا س ــود دارد. % 99و ب ــتگی وج همبس
از واریانس مشارکت در  304/0همچنین معلوم شد که 

سـازي هاي ظرفیـت از طریـق مؤلفـه هاي عمرانی طرح
بنابراین  ؛)Adj. R2= 304/0تبیین است (اجتماعی قابل 

در تـوان مـیکـه  شده تأییداصلی این پژوهش  ۀیضفر
  زیر نشان داد. صورت  بهتوان قالب یک نمودار کمی می

  
  

  

  
  هاي میدانی نگارندگان)یافته( پژوهش: مدل کمی 4شکل 

  

بنـدي براي تفکیک و طبقه تاپسیس از گیريبهره با
 ۀروســتاها بــا توجــه بــه دامنــســازي ظرفیــتســطوح 
ضریب، تمامی روستاهاي شهرسـتان در پـنج  تغییرات

ضـرایب  ۀسطح توسـع نظر ازاند. بندي شدهگروه سطح
ــا  5004/0 ــیار  6142/0ت ــورداربس ــا 3866/0، برخ  ت

نیمه برخوردار  3866/0تا  2728/0برخوردار،  5004/0
تــا  0451/0محــروم و  2728/0 تــا 159/0(متوســط)، 

(جـدول اسـت  شـده بندي طبقهبسیار محروم  2728/0
11(.  
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  سازي اجتماعیظرفیتبندي روستاهاي شهرستان بناب بر اساس میزان : سطح11دول ج

  

نشـان داده  4و شـکل  8نتایج حاصـل در جـدول 
 8(درصد  62/29شده است. برابر بررسی صورت گرفته 

روسـتاي شهرسـتان) از وضـعیت  29روستا از مجموع 
روستا) در وضـعیت  6درصد (با  22/22، مناسب بسیار

نیمـه روسـتا) در سـطح  3با (درصد  11/11و مناسب 
اند. این در حالی است کـه قرار گرفته مناسب(متوسط)

ــیش از  ــد ( 03/37ب ــتا) از  10درص ــتاها در روس روس
  اند.قرار گرفته نامناسبو بسیار  ناسبمناوضعیت 

  
 ها پیشنهادگیري و نتیجه

 بـر سـازي اجتمـاعی رانقش ظرفیـت در این مقاله
هـاي عمرانـی در فعالیـت روسـتاییانمیزان مشـارکت 

ه است. تحلیـل آمـاري بررسی و تحلیل قرار گرفت مورد
میــزان  ســازي اجتمــاعی دردهــد ظرفیــتنشــان مــی

 کنان روسـتاهاي شهرسـتان بنـاب تـأثیرمشارکت سـا
که همبستگی مشارکت  طوري  به ؛است گذاشته مثبت

سـازي اجتمـاعی در در تمامی ابعاد ظرفیت روستاییان
توجـه . بـا قالب فرضیات پژوهش به اثبات رسیده است

در بـین متغیرهـاي  شـده  محاسـبه P میزانکه  به این
، روسـتاییانبا متغیر مشـارکت  سازي اجتماعیظرفیت
-دهـد، مـیرا نشان می 01/0کمتر از  داري معناسطح 

و با جهـت مثبـت بسیار قوي  د رابطۀکرتوان استنباط 

هاي عمرانی در فعالیت روستاییانمیان سطح مشارکت 
 مـوردروسـتاهاي  اجتمـاعی در سـازيابعاد ظرفیـتبا 

از روش  گیـري بهرهافزون بر این بـا وجود دارد.  مطالعه
بندي روسـتاهاي شهرسـتان بنـاب تاپسیس در اولویت

-قـره ،مشخص شد که روستاهاي توتاخانه، قیماسخان
 ،خلیلونـد، دیـزج پروانـه ،خانه برق عیسی خانی ،زکی

ســطح  بیشـترین خانــه بـرق جدیــد و حـاجی مصـیب
و  )آلجواب سـطح ایـدهکمترین فاصله با ( برخورداري

 قــره چپــق، چپقلــو، خوشــه مهــر و زوارقروســتاهاي 
فاصـله بـا سـطح  بیشترین( برخورداريکمترین میزان 

سـازي اجتمـاعی هاي ظرفیتشاخص ازنظررا  آل)ایده
  دارا بودند.

با توجه به نتایج حاصل از ایـن پـژوهش  نهایت در
سـازي اجتمـاعی یکـی از ظرفیـتتوان فهمید کـه می

به شمار  روستاییانمشارکت  ارکان مهم و تأثیرگذار در
شـود: افـزایش هـاي زیـر میسـر مـی رود کـه از راهمی

جدید آموزشـی، ارتقـاي کمیـت و  وسایلدسترسی به 
کیفیت آموزش، توجه به نیازهاي آموزشـی بـا رویکـرد 

-ایجاد رغبت براي شرکت در کـالسزندگی روستایی، 
داشتن اطمینـان از تصـمیمات، توانـایی هاي آموزشی، 

ها، داشــتن  انجــام کــار گروهــی، بیــان، نظــرات و ایــده
زنـدگی، رضـایت  داري معنااحساس قاطعیت در کارها، 

  میزان تاپسیس  نام روستا
میانگین میزان 

  تاپسیس
  درصد  میزان برخورداري

 زکــی)، قــره5578/0( )، قیماســخان5688/0( توتاخانــه
 )، دیزج پروانه5325/0( )، خانه برق عیسی خانی5517/0(
)، 5009/0( )، حاجی مصیب5120/0( )، خلیلوند5266/0(

  )5004/0( خانه برق جدید

  62/29  بسیار مناسب  5558/0  5014/0 - 6102/0

)، 4865/0( قشالق)، قره4901/0( شورگل)، 4920/0( صور
)، 4120/0( مهـرکنـد خوشـهتـازه )،4588/0( کنديینگی

  )3902/0( چلقایی
  22/22  مناسب  4470/0  3926/0 - 5014/0

 )،3024/0( بـرق)، ینگی کنـدي خانـه3682/0( کوته مهر
  )2708/0( برققشالق خانه

3926/0 - 2838/0  3382/0  
نیمه مناسب 

  (متوسط)
11/11  

)، 2014/0( زاوشت بزرگ )،2700/0( دوش )،2711/0( آلقو
ــد 1781/0( )، خانــه بــرق قــدیم1925/0( زاوشــت )، آخون
  )1614/0( قشالق

  22/22  نامناسب  2294/0  175/0 - 2838/0

 مهــرخوشــه)، 1494/0( )، چپقلــو1585/0( چپــققــره
  )0587/0( )، زوارق1310/0(

  81/14  بسیار نامناسب  1206/0  0662/0 -  175/0
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از وضعیت بهداشت عمومی روستا، رضایت از وضـعیت 
جسمانی خود، مطابقت درآمد با مخـارج، نبـود میـزان 

، میزان اعتماد به دیگـر اختالف درآمد بین اهالی روستا
اهالی روستا، رضایت از همکاري در بین اهـالی روسـتا، 
 احساس صمیمیت در بین اهالی روستا، توانایی در کـار
گروهی، مهارت در برقراري ارتباط با دیگـران، توانـایی 

نقاط قوت، میزان تعامل با دیگر اهـالی  کارگیري  بهدر 
، میـزان هـا ياریـدهروستا، میزان تعامل بـا شـوراها و 
هـاي بسـیج، تـوان حضور در مسجد، ارتباط بـا پایگـاه
توان دهیـاري  ،روستادهیاري در جذب مشارکت اهالی 

ــوان دهیــاري و  و و شــوراها در شناســایی مشــکالت ت
  .شوراها در کار گروهی

 تقویـتبـه عـد مربـوط در بُ هاي این پژوهشیافته  
 روسـتاییانمیزان مشـارکت  و ي آموزشی ها رساختیز

ي محبـوبی قمـی و ها افتـهي عمرانی بـا یها تیفعالدر 
 مقــدمي حامــد ها افتــه) و همچنــین ی1383( یفیشــر

در بُعــد مربــوط بــه تقویــت  خــوانی دارد.) هــم1370(
ــه اعتمــاد ــتاییان در  نفــس  ب ــزان مشــارکت روس و می

ي ژانگسـو وانـگ و وینـا ها افتهي عمرانی با یها تیفعال
خوانی دارد. متغیرهاي بعـدي مربـوط ) هم2010( داي

ي ایـن پـژوهش بـا ها افتهکه ی استبه کیفیت زندگی 
ــه ــانون یافت ــابرش ــکات ه ــولدو و اس و  )2004( 1ام س

 همکـاراني خواجـه شـاهکوهی و ها افتـههمچنین با ی
ي مربـوط بـه تقویـت ها افتـه) همخوانی دارد. ی1393(

انی و فراه يها افتهانسجام اجتماعی در این پژوهش با ی
ــالیع ــل1391( ین ــفهانی و )، گ ــیري اص ــارانش  همک
 همکــارانو  کریمــی موغــاريي ها افتــه) و بــا ی1388(
بطه با متغیرهاي مربـوط ) همخوانی دارد. در را1391(

به نقش تقویت خدمات اجتماعی در میـزان مشـارکت 
ي ایـن ها افتـهي عمرانی نیـز یها تیفعالروستاییان در 

 و دارن شـرکات ي کریستوفر الیسونها افتهپژوهش با ی
  ) همخوانی دارد.1995(

ــه نقــش ها افتــهی ــوط ب ي فنــی و هــا مهارتي مرب
ي هـا تیفعالدر  روستاییانمدیریتی بر میزان مشارکت 
ي دربـان آسـتانه و ها افتـهعمرانی در این پژوهش بـا ی

ي ایــن ها افتــه) همخــوانی دارد. ی1391( همکــاران

                                                             
1. Suldo & Huebner 

 وتقویت تعامالت اجتماعی در مورد ارتباط بین تحقیق 
ــا ی ــراد، ب ــهمشــارکت اف ــلمانی و ها افت ــاراني س  همک

ي مربـوط ها افتـهی تیـدرنهاو  ) همخوانی دارد.1389(
ي تقویت تشکالت مردمی در ایـن پـژوهش به متغیرها

ــا ی  ) همخــوانی دارد.1390( یالحســاب یعلــي ها افتــهب
همچنین با توجه به مطالب فوق که مؤید وجود ارتباط 

سـازي اجتمـاعی و میـزان مشـارکت قوي بین ظرفیت
هاي عمرانی است، براي اسـتفاده روستاییان در فعالیت

ــب  هــاي اجتمــاعی روســتاییان در امــراز ظرفیــت جل
مشارکت حداکثري آنان همواره باید رویکرد سیسـتمی 

-عنوان یک اصل مسلم در امر برنامه  جانبه را به و همه 
اسـاس  روستایی در نظر گرفـت زیـرا بـر ۀریزي توسع

نتــایج ایــن پــژوهش در بــین روســتاها از نظــر میــزان 
هـا ارتبـاط برخورداري و یا عـدم برخـورداري شـاخص

سـازي اجتمـاعی داراي ظرفیتوجود دارد و متغیرهاي 
  همبستگی درونی نیز هستند.

  
 منابع 

 روستایی، عۀتوس و مشارکت .1370. احمد مقدم، حامد .1

 توسعه، تهران، شناسی جامعه همایش مقاالت مجموعه

 .316-311دوم، صص  جلد
نقش توانمندسازي  .1392 .حیدري ساربان، وکیل .2

شناختی در تقویت کارآفرینی روستایی، مطالعه  روان
موردي: استان اردبیل، فصلنامه جغرافیا و توسعه 

 .220-237 صفحاتاي، شماره بیستم،  ناحیه
حســینی، محمدحســن؛  ،خواجــه شــاهکوهی، علیرضــا .3

ارزیــابی و ســنجش کیفیــت  .1393. طوســی، رمضــان
شــهروندان در امــور زنــدگی و تــأثیر آن بــر مشــارکت 

جغرافیـا  ، فصلنامهشهري موردشناسی: شهر مینودشت
-86 صفحاتدهم،  ةو آمایش شهري، سال چهارم، دور

73. 
رضــا؛ قــدیري معصــوم، مجتبــی؛ دربــان آســتانه، علــی .4

بررسی ارتباط بین عملکرد  .1391. فیروزي، محمدعلی
سازمانی و مهارت کارآفرینی مدیران محلـی روسـتایی 

ي موردي: دهیاران اسـتان قـزوین، فصـلنامهي مطالعه
 صـفحاتیکم،  هاي روستایی، سال سوم، شمارهپژوهش

59-27. 
روستایی  عۀریزي توسبرنامه .1390 رضوانی، محمدرضا. .5

 در ایران. چاپ چهارم. تهران. انتشارات قومس. جلد اول 
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. پــور، هاشــمرفعیــان، مجتبــی؛ خــدائی، زهــرا؛ داداش .6
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