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Participatory need measurement is a process based on community-based management approach, which 
focuses on different aspects of local communities’ needs. The project of Iranian model for participation 
and empowerment of local communities with social networks approach is a step towards developing 
an action plan in Bozijan Village, Mahallat District, Markazi Province. Priorities and needs assessment 
of problems and challenges is one of the most important principles in rural planning. For this purpose, 
using qualitative methods such as group discussion and brainstorming, we defined the challenges of par-
ticipatory activities and then using AHP method, we prioritized rural development issues in view of local 
stakeholders. The results showed that on the basis of AHP in men and women groups, no range license 
to take advantage of the rangeland and lack of suitable employment of women, with the highest priority, 
15% of men’s needs and 29% of women’s needs had highest priority . In this study all problems from the 
perspective of local stakeholders (men and women) were identified and prioritized, which can be the 
basis for planning and policy making to achieve comprehensive development in rural areas.
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Extended Abstract

1. Introduction

ural development programs are part of 
every country's development plans used 
for socio-economic transformation of 
rural communities. Social capital is a 
low-cost and reliable method to achieve 
sustainable rural development. Putnam 

(1993) believed that social capital was a set of concepts 
such as trust, norms, and networks that lead to communi-

cation and optimized collaboration between members of 
a community and ultimately would ensure their mutual 
interests. Social capital is fundamental to social empow-
erment of local communities and is considered as one of 
the most important sociological concepts in the coopera-
tive management of the land, and used as a key factor in 
the process of community-based management approach 
in rural development. Collaboration is one of the basic 
elements of social capital and also missing and funda-
mental aspect of sustainable development in rural areas. 
Achieving rural sustainable development without adopt-
ing the attitude towards popular participation is not pos-
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sible. Participation that is concerned in rural development 
is developmental participation. This kind of participation 
covers all levels of society, its needs and dimensions of 
individual and group life. In traditional structures of rural 
development, people participation was less considered 
but in recent years successful projects in rural develop-
ment have done with people participation and today the 
word of collaboration is one of fundamental parts in rural 
development culture. 

2. Methodology

One of the tools for implementing the real participation 
of rural communities in the formulation of policies and 
the implementation of rural development projects are so-
cial facilitation techniques. This technique generally em-
phasizes on Participatory Rural Appraisal (PRA) method 
and quantitative methods for production the information. 
PRA method can enhance the villagers’ comprehension 
to understand their problems and opportunities and con-
trol their choices and programs and to start the process of 
participation that can be continued through the implemen-
tation of programs or local initiatives management and 
community control over government plans. This study 
focused on the needs assessment in achieving sustainable 
rural development and needs prioritization is determined 
based on local communities' ideas with qualitative meth-
ods such as group discussions and brainstorming. This 
study carried out in Bozijan village, Bagher Abad district, 
Mahallat Township, Markazi Province. The main job in 
this village is animal husbandry and agriculture. There are 
8 wells in the village that generally is used for agricul-
tural operation. The amount of irrigated land in the vil-
lage is low and the water resources include springs, wells, 
and qanat. The problems of this sector are waste water 
through the canals and problems along the qanat. 

The project of Iranian model for participation and em-
powerment of local communities with social network 
approach have been implemented in Bozijan village 
aimed at land integrated and sustainable management 
and sustainable rural development. In this project for the 
first time the new structure as "Land Integrated Manage-
ment Committee (LIMC)" has been established for policy 
making in Mahallat Township. In addition to this com-
mittee, sustainable rural development fund (micro-credit 
fund) was established to mobilize financial resources with 
community participation. The number of male members 
of this micro-credit fund is 74. The executive project fo-
cused on rural empowerment and setting up micro-credit 
fund, and participation of local communities is necessary 
in order to achieve this goal. For social empowerment and 
strengthening of social capital, it is necessary to analyze 

the pattern of relationships between actors and studying 
the structure of the relationships in networks at different 
levels. In this project, social network analysis (SNA) was 
used to empower local communities and their participa-
tion in the sustainable rural development to assess the sta-
bility of relations and inter-group social capital.

Therefore, in this project, participatory needs assess-
ment workshops, including social and resource mapping, 
rural circulation, extraction routine-quarterly, assessing 
changes routine, problems trees, and prioritize the prob-
lems. In order to perform this research, facilitation team 
with continuous presence in Bozijan village and provide 
the necessary training to any of the head groups formed 
in the project, and prioritization was done by AHP. Using 
numbers from the matrix of pair wise comparison group 
of men and women in rural areas, the results of the needs 
assessment workshop were fed into EXPERT CHOICE 
software, and needs prioritization was determined.

In this study, using qualitative methods such as group 
discussion and brainstorming, the participatory prob-
lems were determined and using AHP, rural development 
priorities were determined and for the first time in Iran, 
needs determination was carried out in a smaller level 
with advanced training to stakeholders in order to deter-
mine participatory and mathematical needs.

3. Results

The results showed that on the basis of AHP concept, in 
men and women groups, lack of range license to take ad-
vantage of the rangeland (15% of men needs) and lack of 
suitable employment of women (29% of women needs), 
are the high priorities. In this study all the problems from 
the perspective of local stakeholders (men and women) 
were identified and prioritized, which can be the basis for 
planning and policy making to achieve comprehensive 
development in rural areas.

4. Discussion

Cooperative need assessment of villagers in Bozijan is 
a coordinated system for empowerment of local commu-
nities based on a successful national pattern of definite 
strategies and policies in the context of rural community-
based management. Once needs of local beneficiaries are 
correctly and timely pinpointed, proper decisions will be 
feasible. Accordingly, in the present project, a precise 
qualitative need assessment was done and local commu-
nities were educated about AHP concept. It was for the 
first time in Iran that a measure beyond local experts, de-
cisions was taken and by educating beneficiaries, cooper-
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ative and mathematical need assessment occurred.  It was 
found that paving the way for building trust and coopera-
tion of villagers, so that they feel their essential role in the 
community, helps projects, which demands cooperation 
of villagers, proceed in shorter time and at lower cost. 
Holding cooperation workshops for need assessment can 
enhance active presence of rural communities in decision 
making. Specifying needs and educating AHP concept to 
villagers and generating a kind of literature which fills the 
communicative gap between local communities and ex-
perts is a difficult task but creates a common language and 
facilitates achieving organizational goals. 

Satisfaction of villagers by experts who could correctly 
specify their needs and trusting them in this regard, en-
courages implementation of cooperative projects. Local 
communities' participation, especially at alternating live-
lihood structures is an approach extracted out of coopera-
tive workshops. With an emphasis on this approach, we 
attempted in the present study to increase local commu-
nities' participation in need assessment, decision making, 
and  implementation phase of the project. To what extent 
need assessment corresponds with rural community de-
pends on the presence of experts and their advice for cor-
rectly selecting biological criteria. Therefore, indigenous 
knowledge of Bozijan inhabitants about their environment 
and their participation in need assessment workshops help 
reaching higher goals. The present study emphasizes on 
grass root participation as the basis of social development 
and introduces it as an efficient instrument.

5. Conclusion

If need assessment is done in such a way that leaves 
positive sense of satisfaction in collective memory, the 
whole local community will be extremely satisfied. Be-
sides, community-based participation propels empower-
ment which in turn leads to active participation of local 
communities for solving problems that had driven failure 
of a specific policy or approach and therefore resilience of 
local communities will enhance. It is recommended that 
the needs of villagers are provided in each project since 
sympathy of villagers with the project encourages them 
to pay more attention to the goals of project and this sense 
of sympathy along with the sense of responsibility is a gi-
ant leap and internal drive which secures achievements of 
management objectives.



زمستان 1395. دوره 7. شماره 4

707

* نویسنده مسئول:
دکتر مهدی قربانی

نشانی: تهران، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی، گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی.
تلفن: 7695257 )912( 98+

 mehghorbani@ut.ac.ir :پست الکترونیکی

نیازسنجي مشارکتي فرایندي است که بر اساس رویکرد مدیریت اجتماع محور به بررسي ابعاد مختلف نیاز جوامع محلي مي پردازد. پروژه 
الگوي ایراني مشارکت و توانمندسازي جوامع محلي با رویکرد شبکه اجتماعي گامي در راستاي تدوین برنامه عمل روستاي بزیجان 
شهرستان محالت در استان مرکزي است. اولویت بندي و نیازسنجي مشکالت و چالش ها یکي از مهم ترین اصول در برنامه ریزي روستایي 
است. بدین منظور در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش هاي کیفي ازجمله بحث گروهي و بارش افکار، چالش ها به صورت مشارکتي 
مشخص شد. سپس با استفاده از روش AHP اولویت هاي توسعه روستایي از دیدگاه ذي نفعان محلي مشخص شد. نتایج نشان داد در دو 
گروه مردان و زنان بر اساس روش AHP، عدم صدور پروانه مرتع داري براي بهره برداري از مراتع منطقه و نبود بستر مناسب برای اشتغال 
زنان با بیشترین اولویت به ترتیب 15 درصد از نیاز گروه مردان و 29 درصد از نیاز گروه زنان را به خود اختصاص داده اند. در این تحقیق تمام 
مشکالت از دیدگاه ذي نفعان محلي )مردان و زنان( مشخص و اولویت بندي شد که می توان از آن به منظور برنامه ریزي و سیاست گذاري 

براي دستیابي به توسعه جامع روستایي استفاده کرد.
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1. مقدمه

توسعه  برنامه های  از  جزئی  روستایی،  توسعه  برنامه های 
ساخت  دگرگون سازی  برای  که  می شود  محسوب  کشور  هر 
بدین سان  می رود.  کار  به  روستایی  جامعه  اجتماعی اقتصادی 
دستیابی به توسعه پایدار روستایی و همه گیرشدن آن، به شناخت 
مسائل موجود در ابعاد توسعه پایدار و برقراری تعامل پیش برنده 
و سامان ساز میان ابعاد آن و تأکید بر رفاه تمامی اعضای جامعه 
 (Dalal-clayton & Bass, است  وابسته  روستایی(  )نواحی  هدف 

.2002; Anríquez & Stamoulis, 2007)

ازجمله روش های کم هزینه و مطمئن برای دستیابی به توسعه 
پاتنام  است.  اجتماعی1  سرمایه  از  بهره گیری  روستایی،  پایدار 

1. Social capital

این سرمایه را مجموعه ای از مفاهیم، مانند اعتماد و هنجارها و 
شبکه ها می داند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای 
هر اجتماعی می شود و درنهایت منافع متقابل آنان را تأمین خواهد 
کرد (Putnam, Leonardi, & Nanetti, 1993). بدون سرمایه اجتماعی، 
از  بسیاری  به طوری که  نمی رسد،  سرمایه ای  به  جامعه ای  هیچ 
گروه ها و سازمان ها و جوامع انسانی بدون سرمایه اقتصادی و صرفاً 
با تکیه  بر سرمایه انسانی و اجتماعی توانسته اند به موفقیت دست 
یابند، اما هیچ مجموعه انسانی بدون سرمایه اجتماعی نمی تواند 

.(Saboori, 2000) اقدامات مفید و هدفمندی انجام دهد

به طورکلی تعاریف متعدد و متفاوتی از سرمایه اجتماعی مطرح 
به سرمایه  اشاره  تعاریف،  این  تمام  اما وجه مشترک  شده است، 
و  ارزش ها  هنجارها،  شبکه ها،  از  مجموعه ای  عنوان  به  اجتماعی 
درک هایی است که همکاری درون گروهی و برون گروهی را تسهیل 

1- دانشیار، گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 
2- دانشجوی دکتری، گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،  دانشگاه تهران، تهران، ایران.

تحلیل نیازسنجی مشارکتی در زمینه استقرار مدیریت اجتماع محور روستایی )منطقه بررسی شده: 
روستای بزیجان شهرستان محالت در استان مرکزی(
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 .(Elmi, Sharepoor, & Hoseini, 2006; Tajbakhsh, 2002) می کند 
سرمایه اجتماعی یکی از ارکان اساسی در توانمندسازی اجتماعی 
جوامع محلی (Ghorbani, 2015a) و از مفاهیم مهم جامعه شناختی در 
مدیریت مشارکتی سرزمین محسوب می شود (Putnam, 2001) و به 
عنوان عامل مهمی در فرایند رویکرد مدیریت اجتماع محور روستایی 
به کار می رود. نکته مهم در رویکرد اجتماع محور، تأکید بر سرمایه 
به  بین سودبران محلی  اعتماد2 و مشارکت3 در  ابعاد  و  اجتماعی 
عنوان بازوی اصلی مدیریت اجتماع محور یا مشارکت روستایی است.

مشارکت یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی و وجه اساسی و در 
(Golshiri Esfah- عین حال گم شده توسعه پایدار در  روستاهاست

(ani, Khademi, Sedighi, & Taze, 2009. وجود شبکه های مشارکت 

آن  اجتماعی  میزان سرمایه  بیانگر  اجتماعی در هر جامعه ای، 
جامعه است. هر چقدر شبکه های مشارکت اجتماعی گسترده تر 
باشد، سرمایه اجتماعی غنی تر است و کارایی اقدامات افزایش 
را  مشارکت  گائوتری   .(Akhtar Mohagheghi, 2000) می یابد 
و  چندبُعدی  چندگانه،  یکپارچه،  عمومی،  اجتماعی،  فرایندی 
چندفرهنگی می داند که هدف آن کشاندن همه مردم به ایفای 
نقش در تمام مراحل توسعه است (Gaotri, 1986). دستیابی به 
توسعه پایدار روستایی بدون اتخاذ روش های معطوف به نگرش 
زیربنایی به مشارکت های مردمی میسر نمی شود. مشارکتی که 
در توسعه روستایی مدنظر است مشارکت توسعه ای است. این نوع 
مشارکت، تمامی سطوح جامعه و نیازهای آن و ابعاد زندگی فردی 

 .(Oakley & Marsden, 2002) و گروهی را دربر می گیرد

در رویکرد مدیریت اجتماع محور، جوامع محلی به عنوان جوامعی 
در نظر گرفته می شوند که توانایی عمل و مشارکت دارند نه جوامعی 
که باید به آن ها کمک کرد یا اینکه آنان ناتوان هستند. ازاین رو این 
رویکرد، از همکاری اجتماعی و مشارکت محلی در فرایند مدیریت 
سرزمین استقبال می کند (Buckle, Mars, & Smale, 2000). در تغییر 
و تکامل دیدگاه مدیریت سرزمین، نگاه دولت گرا و تمرکزگرا که 
سعی دارد از باالبه پایین راهبردها را تدوین و پیاده کند، جای خود 
را به نگاه اجتماع محور و متکی بر جلب مشارکت های مردمی و 
اجتماعی داده است (Bodin & Prell, 2011). رویکرد از باال به پایین 
ضمن اینکه هزینه های زیادی را به دولت و جامعه تحمیل می کند، 
از اثربخشی کافی نیز برخوردار نیست. بنابراین، باید برای مقابله با 
این مدیریت نابخردانه، برنامه ریزی متمرکز نیز به طور جدی در 

.(Rafieian & Motahari, 2012) دستورکار قرار گیرد

درواقع رویکرد اجتماع محور، رویکرد پیشگیری است که در 
آن به نقش عوامل محیطی و اجتماعی در ارتقای کیفیت زندگی 
اجتماع محور  مدیریت  می شود.  توجه  مردم  اجتماعی  رفاه  و 
رویکردی مبتنی بر توسعه است که هدف آن در بلندمدت ارتقای 

2. Trust
3. Collaboration

فرایند توسعه است و به طور بالقوه، بر توانمندسازی مشارکتی و 
ایجاد ساختارهایی با قابلیت انتقال تفکرها و مطالبه ها از پایین 
به باال بنا شده است (Poorezzat, Taheri, & Sadabadi, 2012). این 
رویکرد به دلیل ماهیت مشارکتی خود در مقایسه با دیگر روش ها، 
آثار توانمند سازی بیشتری دارد (Tavallaei & Alipoor, 2014). این 
توانمندی در سایه ظرفیت سازی در افراد ایجاد می شود. بنابراین، 
انتظار می رود که به کارگیری این رویکرد، درنهایت منجر به اصالح 
ساختاری اجتماع و توانمندی افراد برای حل مسائل اجتماعی و 
 .(Shahcheraghi & Mirzaeian, 2014) کاهش طرد اجتماعی شود

2. مروری بر ادبیات موضوع

برای  بیشتر  یا  نفر  دو  شریک شدن  به  لغت  در  »مشارکت« 
انجام یا جلوگیری از انجام کاری اطالق می شود. مشارکت در 
توسعه، ازجمله مفاهیم بسیار رایج در سه دهه اخیر است که 
جایگاه آن را به نحوی باورنکردنی ارتقا بخشیده است. در این 
محدوده، مشارکت به معنای فرایند درگیری برابرانه و عادالنه و 
فعال تمامی بهره برداران در تدوین خط مشی ها، گزینش راهبردها، 
ارزیابی فعالیت های  برنامه ریزی، اجرا، نظارت و  تجزیه وتحلیل، 
توسعه به کار می رود (Moosavi, 2013). افزون بر این مشارکت 
را به معنی تعهدی مشترک برای انجام فعالیتی معین تعریف 
می کنند که در آن اقدام ها به صورت توافقی و آگاهانه پیگیری 

.(Sharifian sani, 2002) می شود

مشارکت با توزیع مجدد قدرت سیاسی و اقتصادی در مسیر 
توسعه پیوند دارد. مشارکت مردمی جزو حیاتی راهبردهای توسعه 
و واجد سه عملکرد عمده است که عبارتند از: مشارکت اجتماعی 
ابتدا احساس ارزشمندی مردم را تضمین می کند؛ مشارکت به 
عنوان اصل ارزشمندی برای بسیج و سازمان دهی و تعالی بخشیدن 
به فعالیت های توسعه ای  خود مردم به شمار می رود؛ مشارکت 
مانند شبکه ای است که گروه ها و جوامع محلی می توانند از طریق 
آن به عرصه های کالن و بزرگ تر تصمیم گیری دسترسی پیدا 
کنند. بدون مشارکت، راهبردهای توسعه غیرمردمی بی نتیجه 
زندگی  در  اجتماعی،  واقعیتی  عنوان  به  مشارکت  بود.  خواهد 
اجتماعی انسان ریشه دارد و فرایندی است که با گذشت زمان 

.(Dehghan & Ghafari, 2006) دگرگون شده و تکامل یافته است

رویکرد مشارکت و درنظرگرفتن بهره برداران به عنوان قطب 
اصلی در برنامه های توسعه روستایی، امری ضروری است؛ به گونه ای 
که بسیاری از مسائل مدیریت مشارکتی را می توان با این رویکرد 
 (Mehrabi, Mohammadi, Mohseni Saravi, Jafari, & حل وفصل کرد
 Ghorbani, 2014; Ghorbani, Mehrabi, Servati, & Nazari Samani,

(2012. برای مقابله با تخریب منابع طبیعی و رفع نگرانی ها درباره 

مدیریت پایدار روستایی، مشارکت و همکاری بین سودبران یکی 
از نیازهای اساسی است (Schulz, 2011). نظری نوقابی و همکاران 
)2001( و حسن نژاد و همکاران )2011( در پژوهش های خود 
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به این نتیجه رسیدند که میزان رضایت از طرح ها و پروژه های 
اجراشده، انگیزه مشارکت را افزایش می دهد و افراد بدون شغل 
فرعی احتمال دارد در گروه های توسعه روستایی عضو شوند و 
مشارکت بیشتری در فعالیت های روستایی داشته باشند. سرمایه 
اجتماعی از نتایج مهم به دست آمده از طرح های مشارکتی است 
(Mandarano, 2009). در ساختارهای سنتی توسعه روستایی به 

مشارکت مردم محلی کمتر بها داده می شد. همچنین تصمیم ها 
از قبل گرفته و کمتر از مردم نظرخواهی می شد؛ به گونه ای که در 
این فرایند از باال به پایین، توانایی دستیابی به نتایج عملی و حل 
مشکل کمتر فراهم می شد. در سال های اخیر با مشارکت مردم، 
پروژه های موفقی در زمینه کشاورزی انجام شده و امروزه واژه 
مشارکت یکی از بخش های اساسی فرهنگ توسعه روستایی به 

.(Azkia & Ghaffari, 2004) شمار می آید

با توجه به مطالب گفته شده، روش 4PRA )ارزیابی مشارکتی 
روستایی( فهم روستاییان را در درک مشکالت و فرصت های خود 
و نظارت بر آن ها در انتخاب ها و برنامه هایشان افزایش می دهد و 
فرایندی از مشارکت را آغاز می کند که می تواند از طریق اجرای 
بر  اجتماع  نظارت  ابتکارات محلی و حداقل  یا مدیریت  برنامه 
طرح های دولتی ادامه یابد (Heaver, 1992). یکی از نکته های اصلی 
در روش ارزیابی مشارکت روستایی، توجه به اقشار منزوی، به ویژه 
حضور زنان است. ازاین رو این روش صرفاً ابزاری برای جمع آوری 
اطالعات نیست؛ بلکه از دیگر ویژگی های مهم آن، توانمندسازی 
مستقیم  و  فعال  مشارکت  و  تحقیق  میدان  در  محلی  جامعه 
(Maghsoodi & Ra-  اطالع رسانان در تمامی مراحل تحقیق است

(himi, 2008. افزایش مشارکت به معنای افزایش اعتمادبه نفس و 

افزایش اعتمادبه نفس به معنای افزایش توانمند سازی و افزایش 
توانمندسازی باعث افزایش نزدیکی بین »ما« و »آن ها«، یعنی 

 .(Chambers, 2003) ذوب شدن سریع تر یخ هاست

برای تحلیل و ارزیابی نیازسنجی مشارکتی نیاز است تا بین 
کارشناسان و جوامع محلی زبان مشترکی وجود داشته باشد و 
پرسش نامه هایی تدوین شود تا جوامع محلی اطالعات الزم را به 
کارشناسان مرتبط منتقل کنند. برای این فرایند از پرسش نامه 

5AHP استفاده می شود. 

شاهنده و همکاران )2011( دریافتند نیازسنجی مشارکتی و 
برنامه ریزی مبتنی بر نیاز، می تواند اقدامی مؤثر در رفع نیازها 
و تغییر رویکرد مسئوالن در رفع نیازهای محلی در بلندمدت 
باشد. در این زمینه حالجیان و همکاران )2012( عوامل مؤثر 
بر توانمندسازی افراد را بررسی کردند. نتایج نشان داد استفاده 
از روش AHP، ابزاری مناسب در بررسی نیازسنجی مشارکتی 
به  سلسله مراتبی،  تحلیل  یا   AHP روش  می شود.  محسوب 

4. Participatory Rural Appraisal (PRA)
5. Analytical Hierarchy Process (AHP)

منظور بررسی ظرفیت مشارکت پذیری ساکنان شهری، میزان 
مشارکت را در بافت های قدیم شهری بیشتر از بافت های جدید 
(Dobaran, Tavakolinia, Gholami, & Danesh- می زند  تخمین 

بررسی  برای  تهران  استان  در  که  پژوهشی  در   .doost, 2014)

فرایند  از  استفاده  با  اولویت بندی راهکارهای مناسب مشارکت 
تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است، نشان داد که این روش 
ابزار توانمندی برای ارزیابی مشارکت محسوب می شود و نقش 
 (Azizi, Jafari, Farzad, & Senobari, مؤثری در تحلیل راهکارها دارد
(2011. توسعه پایدار و برنامه ریزی در واحدهای کوچک به روش 

تحلیل سلسله مراتبی نشان می دهد کدام واحد در مقایسه با واحد 
(Ajza Sho-  دیگر از منظر زیست محیطی پایداری بیشتری دارد

 .koohi & Moradi, 2013)

3. روش شناسی تحقیق

معرفی منطقه بررسی شده

روستای بزیجان در دهستان باقرآباد در بخش مرکزی شهرستان 
محالت در استان مرکزی قرار گرفته است. شغل اصلی مردم 
این روستا دامداری است و در کنار آن به کشاورزی نیز مشغول 
هستند. منابع آب موجود شامل دو رشته قنات با میزان تخلیه 
898هزار و 700 مترمکعب و هشت چشمه با تخلیه ساالنه 66 
هزار مترمکعب است که مصرف کشاورزی دارد. همچنین هشت 
چاه عمیق در روستا وجود دارد که عموماً در کارهای کشاورزی از 
آن بهره برداری می شود. میزان اراضی زراعی آبی در سطح روستا 
کم است و منابع آبی آن را چشمه و چاه و قنات تشکیل می دهد. 
از مسائل این بخش، هرزآب در مسیر انتقال آب و وجود مشکل 

.(Ghorbani, 2015b) در قنات است

توانمندسازی جوامع  و  ایرانی مشارکت  الگوی  پروژه  معرفی 
)S.N.C.E.I.P( محلی با رویکرد شبکه های اجتماعی

این پروژه با هدف مدیریت یکپارچه و پایدار سرزمین و توسعه 
پایدار روستایی در روستای بزیجان اجرا شده است. در این پروژه 
برای اولین بار ساختار جدید سیاست گذاری را با عنوان »کمیته 
مدیریت یکپارچه سرزمین« )L.I.M.C( در سطح شهرستان محالت 
ایجاد کردند. در کنار این کمیته، صندوق توسعه پایدار روستایی 
)صندوق ُخرد اعتباری( را برای بسیج منابع مالی روستا با مشارکت 
اهالی راه اندازی کردند. تعداد اعضای مرد در این صندوق 74 نفر 
است. این پروژه اجرایی بر شبکه توانمند روستایی و شبکه تولید 
روستایی بزیجان تأکید دارد که مشارکت جوامع محلی به منظور 
تحقق این امر ضروری است. برای توانمندسازی اجتماعی و تقویت 
سرمایه اجتماعی، تحلیل الگوی روابط بین کنش گران و بررسی 
ساختاری روابط در شبکه ها در سطوح مختلف ضروری است. در 
این پروژه برای توانمندسازی جوامع محلی و مشارکت آنان در امر 
توسعه پایدار روستایی به منظور سنجش میزان پایداری روابط و 

تحلیل نیازسنجی مشارکتی در زمینه استقرار مدیریت اجتماع محور روستایی )منطقه بررسی شده: روستای بزیجان شهرستان محالت(
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تحلیل سرمایه اجتماعی درون گروهی، از رویکرد تحلیل شبکه های 
 .(Ghorbani, 2015b) استفاده شده است )SNA( اجتماعی

روش ارزیابی مشارکتی روستایی

اصطالح تسهیلگری، واژه ای است که در نیمه دوم قرن بیستم 
در حوزه کسب وکار، آموزش، توسعه و مددکاری اجتماعی رایج 
شده است. درواقع رشد تسهیلگری بیشتر مدیون این نگاه است که 
می توان از طریق به کارگیری مجموعه ای از روش ها و مهارت های 
گروهی به انسان ها کمک کرد تا بهتر با هم ارتباط برقرار کنند 
و درک بهتری از دیدگاه های همدیگر در برابر پدیده های واقعی 
داشته باشند (Moosavi, 2013). اندیشه تسهیلگری در فعالیت های 
آموزشی از پژ وهش های کارل راجرز آغاز شد که نگرش انسان گرایانه 
(Noori Ne-  او بر نیاز به ایجاد فضایی دانش آموزمحور تأکید داشت

(shat, 2010. او بر این باور بود که محیطی که متکی بر آزادی افراد 

و رشد آنان باشد، به آنان امکان می دهد که با محیط بیشتر سازگار 
شوند و در مدیریت محیط بهتر مشارکت کنند.

را  ویژگی ها  از  مجموعه ای  که  است  الزم  تسهیلگری  هر 
داشته باشد تا نه تنها بتواند در سطح جامعه محلی به بهترین 
شکل ممکن با مردم ارتباط برقرار کند، بلکه فضای شادابی از 
فعالیت های توانمندسازی به وجود آورد. برخی از این ویژگی ها به 
نگاه تسلهیگر بازمی گردد که چگونه با مثبت اندیشی به منابع و 
فرصت های موجود در جامعه محلی می نگرد. وجود این نگاه باعث 

می شود تسهیلگر بهتر بتواند اعتماد افراد را به  خود جلب کند.

ارزشیابی مشارکتی روستایی، شیوه ای است که برای بررسی زندگی 
و شرایط روستایی به منظور جمع آوری داده ها برمبنای اطالعات 
جامعه  توسعه  برنامه های  در  استفاده  برای  نیازهایشان  و  جامعه 
از کمبودهای  برای پرهیز  به کار می رود. همچنین  و سوادآموزی 
ابداع شده است. در نیمه دوم  فراوان، پیمایش های پرسش نامه ای 
دهه 1980، درادامه و به موازات استفاده از اصطالح ارزیابی سریع 
روستایی، واژه مشارکتی نیز در این اصطالح به کار رفت. در ارزیابی 
مشارکتی روستایی، خود مردم محلی بیش از بیگانگان به نقشه کشی، 
ا لگوسازی، ترسیم نمودار، رتبه بندی، تعیین امتیاز، مشاهده، مصاحبه، 

.(Chambers, 2003) تحلیل و برنامه ریزی دست می زنند

نیاز سنجی راهی برای جمع آوری اطالعات است که بر اساس آن 
برای طراحی برنامه توسعه ای تصمیم گرفته می شود که نیاز جامعه را 
رفع می کند. نیازسنجی با رویکرد مشارکتی و جامعه محور و اهمیت 
مشارکت، خود می تواند اطالعات جامع تر و درعین حال دقیق تری از 
وضعیت موجود جامعه و نیازهای آن به دست دهد. نیازسنجی، نیازها 
یا اولویت های واقعی، منابع الزم و شیوه های تأمین این منابع در دو 

سطح فردی و سازمانی در شش مرحله انجام می شود:

1. درک بافت مدنظر برای انجام نیازسنجی: در این بخش بافت 
روستایی بزیجان مد نظر قرار گرفت؛

حوزه  در  موفق  الگوهای  رصد  و  نظری  مبانی  مطالعه   .2
مشابه: در این بخش الگوهای موفق در استان خراسان رضوی 
تا  ارائه شد  روستاییان  به  موفق  الگوی  نشان دادن  منظور  به 

نگرش صحیحی کسب کنند؛

الگوهای  و  مبانی  اساس  بر  نیازسنجی  ابزار  طراحی   .3
استخراج شده و متناسب سازی آن با زبان و ادبیات بافت مدنظر: 
در این رهیافت به روستاییان روش AHP آموزش داده شد تا بر 

اساس روش مشخص و علمی، نیازهای خود را شناسایی کنند؛

رویکردی  با  واقعی  اولویت های  و  نیازها  شناسایی   .4
و  جمعی  خَرد  اساس  بر  نیازها  روش  این  در  بافتی مشارکتی: 

تجربه های زیستی و بومی منطقه تعیین می شود؛

5. تعیین اولویت های آموزشی و پژوهشی و اجرایی برای تأمین 
منابع الزم، مانند آموزش مشاغل ُخرد روستایی؛

6. تعیین روش های مناسب برای تأمین منابع الزم: با استفاده از 
اولویت بندی سازمانی، از دیدگاه روستاییان برای حل مشکل ها و 
ایجاد بستر توسعه و رشد روستایی، سازمان ها و اداره های مختلف 

سطح شهرستان معرفی شد.

)AHP( فرایند تحلیل سلسله مراتبی

فرایند واکاوی سلسله مراتبی یکی از روش های تصمیم گیری 
است. این فرایند با شناسایی و اولویت بندی عناصر تصمیم گیری 
شروع می شود. این عناصر شامل هدف ها و معیارها و گزینه های 
احتمالی است که در اولویت بندی به کار می رود. در این فرایند 
ارتباط بین آن ها، ساختار سلسله مراتبی را  شناسایی عناصر و 
ایجاد می کند. بنابراین، ایجاد ساختار سلسله مراتبی از موضوع 
به  سلسله مراتبی  تحلیل  فرایند  در  گام  نخستین  بررسی شده، 
شمار می رود و هدف ها، معیارها، گزینه ها و نیز ارتباط آن ها در 
همین ساختار نشان داده می شود. مراحل بعد در فرایند تحلیل 
معیارها  اهمیت(،  )ضرایب  وزن  محاسبه  شامل  سلسله مراتبی، 
و زیرمعیارها، محاسبه ضریب اهمیت )وزن( گزینه ها، محاسبه 
 (Saaty, نهایی گزینه ها و بررسی سازگاری منطقی قضاوت هاست

.1980; Saaty, 1990; Saaty, 1996)

 AHP روش  در  گزینه ها  اولویت بندی  و  رتبه بندی  فرایند 
دربرگیرنده دو مرحله زیر است:

1. در این مرحله، مسئله تعریف می شود و هدف از تصمیم گیری 
به صورت سلسله مراتبی از عوامل و عناصر تشکیل دهنده تصمیم 
ترسیم می شود. فرایند تحلیل سلسله مراتبی، برای شکستن مسئله 
تصمیم با چندین شاخص، به سلسله مراتبی از سطوح نیاز دارد. 
بدین منظور از »درخت تصمیم« استفاده می شود که از چند سطح 
تشکیل شده است: سطح اول، شامل هدف کلی از تصمیم گیری 
است؛ سطح دوم، معیارهای کلی قرار دارد که تصمیم گیری بر 
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اساس آن ها صورت می گیرد.

معیار های  بین  را  مقایسه هایی  روستاییان  مرحله،  این  در   .2
تصمیم گیری انجام می دهند و امتیاز آن ها را در مقایسه با یکدیگر 
تعیین می کنند. در این پژوهش پس از آموزش به افراد محلی، آنان 
به عنوان خبره امتیاز دادند. این مقایسه بر اساس جدول نُه کّمیتی 
)جدول شماره 1( انجام می شود. برتری عامل یا گزینه ای در برابر 
خودش مساوی با یک است. بنابراین، اصل معکوس بودن عاملی در 
مقایسه با دیگری و برتری یک برای عامل یا گزینه ای در مقایسه با 
خودش، دو خاصیت اصلی ماتریس مقایسه ای دوبه دویی در فرایند 
AHP است. این دو خاصیت باعث می شود که برای مقایسه n معیار 

یا گزینه، تصمیم گیرنده فقط به n(n-1)/2 پرسش پاسخ دهد.

4. یافته ها

کارگاه های مشارکتی نیازسنجی بدین شرح برگزار شد:

ترسیم نقشه اجتماعی و منابع6

به منظور ترسیم نقشه اجتماعی، در جلسه هایی که با حضور 
خواسته  افراد  از  شد،  برگزار  روستا  مطلع  افراد  و  کارشناسان 
شد که ابتدا موقعیت محلی روستای خود را، چه داخل روستا 
چه اراضی و راه های بیرون روستا، ترسیم و پس از آن اماکن و 
(Noori Neshat, Pak-  اراضی موجود در روستا را مشخص کنند

روستاییان   .zadmanesh, Esmaeilian, & Goojan Samani, 2009)

با مشارکت یکدیگر محل استقرار خانواده ها، نحوه بهره برداری 
و همچنین  راه های خاکی،  روستا،  آب های  اراضی، وضعیت  از 

محدوده اراضی ملی را مشخص کردند.

گردش روستایی7

و  کاربری ها  زمینه  در  اطالعات  جمع آوری  برای  شیوه  این 
پوشش اراضی و فرصت ها و موانع موجود درباره هر یک از منابع 

6. Social/ resource mapping
7. Village transect

 .(Saaty, 1990) جدول 1. جدول نُه کّمّیتی مقایسه دوبه دویی شاخص ها

توضیحتعریفامتیاز

در تحقق هدف، دو شاخص اهمیت مساوی دارند.اهمیت مساوی1

تجربه نشان می دهد برای تحقق هدف، اهمیت i اندکی بیش از j است.اهمیت اندکی بیشتر3

تجربه نشان می دهد که برای تحقق هدف، اهمیت i بیش از j است.اهمیت بیشتر5

تجربه نشان می دهد برای تحقق هدف، اهمیت i خیلی بیشتر از j است.اهمیت خیلی بیشتر7

اهمیت خیلی بیشتر i در مقایسه با j به طور قطعی اثبات شده است.اهمیت مطلق9

هنگامی که حالت میانه وجود دارد.برتری های بینابین2، 4، 6 و 8

تصویر 1. گردش روستایی روستای بزیجان.

تحلیل نیازسنجی مشارکتی در زمینه استقرار مدیریت اجتماع محور روستایی )منطقه بررسی شده: روستای بزیجان شهرستان محالت(
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روستا به کار رفت که در مرحله پیشین ترسیم شده بود. طی 
روستاگردی به همراه تعدادی از اهالی، محدودیت ها و ظرفیت ها 
ازجمله قنوات و مراتع و نهالستان بید قرمز هدفمندانه بررسی شد. 
همچنین از کارهایی که به عنوان طرح های آبخیزداری انجام شده 
بود، بازدید و دیدگاه های افراد روستا در این باره سنجیده شد. در 
همین زمان پیشنهادهای مستقیم ایشان برای رفع مشکل های 

عمده روستا نیز دریافت و یادداشت شد )تصویر شماره 1(. 

 استخراج برنامه روزمره فصلی8

فعالیت های  زمان بندی  بررسی  منظور  به  چهارم  کارگاه  در 
اهالی روستا در ساعت های مختلف روز، جلسه ای برای توجیه و 
آگاه سازی مردم از مزایای این کار برگزار شد. سپس هر گروه از 
مردان و زنان با رسم زمان 24ساعته، فعالیت های خود را در 24 
ساعت به تفکیک سن و فصول کاری مشخص کردند. همچنین 
در نمودار دیگری فعالیت هایی را ترسیم کردند که در یک سال به 

8. Daily routine / schedule

تفکیک چهار فصل در روستا رایج است )تصویر شماره 2(. 

بررسی روند تغییرها

برای کسب اطالع درباره تاریخ طبیعی روستا در سال های اخیر، 
پرسش نامه هایی تهیه شد که در آن چند بازه زمانی در نظر گرفته 
شده بود و از هر گروه از شرکت کنندگان خواسته شد که درباره 
وضعیت روستا از نظر موضوعات مهمی مانند توسعه روستا از منظر 
زیر ساخت ها، وضعیت آب و قنوات، مراتع، جمعیت، فعالیت های 
از  از قدیمی ترین تاریخی که  باغداری،  کشاورزی و دامداری و 
روستای خود به  یاد دارند تا جدیدترین رویداد بیندیشند. سپس با 
مشارکت و هم فکری اعضای گروه، سیر تاریخی روستا را در زمینه 
هر یک از آن ها روایت کنند. درنهایت با انجام گفت وگو در گروه ها، 
پرسش نامه ها تکمیل شد. درنهایت این مباحث جمع بندی و روند 
تغییر وضعیت روستا در چند دوره مشخص شد )تصویر شماره 3(.

تصویر 3. بررسی روند تغییرهای روستای بررسی شده.تصویر 2. استخراج برنامه روزمره روستای بزیجان.

تصویر 4. ترسیم درخت مشکالت در روستای بزیجان در گروه مردان و زنان.
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ترسیم درخت مشکالت9

پس از آنکه فهرست مشکالت و معضالت روستا اولویت بندی 
و مهم ترین مشکالت روستا مشخص شد، از شرکت کنندگان در 
جلسه  خواسته شد تا در گروه های خود درباره آن بحث کنند و با 
ترسیم مشکالت به صورت درختی، آ ن ها را به عنوان تنه درخت 
در نظر بگیرند و مهم ترین علل ایجاد و راهکار آن را ریشه یابی و 
پیامد های ناشی از آن را تعیین کنند. در این بخش که با بارش 
مغزی همراه بود، افراد به خوبی مشارکت کردند و در هر گروهی 

درخت مشکالت ترسیم شد )تصویر شماره 4(.

9. Problem tree or cause effect analysis

اولویت بندی مشکل ها و نیازها

به منظور اولویت بندی مشکل ها و نیازها، از تحلیلگران خواسته 
شد تا با درنظرگرفتن موانع تحقق توسعه روستا، در گروه های 
خود درباره آن بحث کنند و مشکالت و نیاز های موجود در روستا 
را مشخص کنند. سپس سرگروه ها مهم ترین فعالیت هایی را که 
درباره بهبود وضعیت روستا الزم است، به صورت فردبه فرد و با 
استفاده از نظر شخصی تک تک افراد گروه فهرست کردند. این 
کار به منظور جلوگیری از تأثیرپذیری افراد حاشیه از دیدگاه های 
افراد پیشرو انجام شد. سپس دیدگاه ها جمع آوری و دسته بندی 
شد. برای اولویت بندی مشکالت و نیازها، از ماتریس مقایسه های 
زوجی استفاده شد که نشان داد از منظر روستاییان کدام یک از 
مشکالت اهمیت بیشتری دارد و عمده نیازهای آن ها کدام است 

)تصویر شماره 5(.

زنان  نیازهای گروه های مردان و  اولویت  و  این کارگاه  نتایج 
در جدول های شماره 2 و 3 نشان داده شده است. با توجه به 
اطالعات به دست آمده از این جداول بر مبنای مشارکت، مهم ترین 
نیاز کنونی محدوده بررسی شده از دیدگاه مردان، مشکل صدور 
زیر ساخت های  نبود  زنان،  گروه  دیدگاه  از  و  دام  چرای  پروانه 
قنات  اولویت دوم الیروبی  اشتغال است. همچنین در  مناسب 
روستا و نبود مهارت ها و آموزش های الزم برای اشتغال بود. با 
توجه به نیازهای روستاییان و برای حل مشکل های آنان، ابتدا به 
آنان AHP آموزش داده شد و پس از آشنایی با نحوه تکمیل آن، 
از آن ها خواسته شد تا امتیازهای مناسب را در جداول مربوط  به 

روستای  نیازهای  و  مشکل ها  اولویت بندی  کارگاه های  برگزاری   .5 تصویر 
بزیجان.

جدول 2. نیازسنجی مشارکتی مردان روستای بزیجان برمبنای اولویت بندی و بیشترین تقاضا.

امتیازنیازسنجی مشارکتیردیف

10مشکل پروانه چرای دام1

9الیروبی قنات2

8نبود دکتر و بهیار3

7مشکل مسکن جوانان4

6کشت دیم زارهای کم بازده5

5نداشتن زمین آبی کافی برای زراعت6

5حمله گرازهای وحشی7

4مشکل دفترچه روستایی8

4مشکل معابر روستایی9

4واکسیناسیون دام10

2تهیه کود کشاورزی11

1مشکل وام بانک های دولتی12

تحلیل نیازسنجی مشارکتی در زمینه استقرار مدیریت اجتماع محور روستایی )منطقه بررسی شده: روستای بزیجان شهرستان محالت(
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امتیازبندی جایگزین کنند.

روستایی  گروه های  دیدگاه های  و  بینش ها  بررسی  زمینه  در 
تشکیل یافته به منظور کمک به بهبود وضعیت و حل مشکالت 
معرفی شده، گروه کارشناسان میزان دقت اعداد پرشده در جداول 
را بررسی کردند. با توجه به حجم نتایج به دست آمده از هر گروه 
در چندین جدول، فقط جداول مربوط به گروه مردان و زنان کل 
روستا، به عنوان نمونه در جدول های شماره 2 و 3 آورده شده است. 
 AHP این نیازها در تصویر شماره 6 به صورت زیرشاخه معیارها در
 AHP نشان داده شده است. تصاویر شماره های 7 و 8 که از روش

به دست آمده است، اولویت مشکل ها را به درصد نشان می دهد.

 در انجام این پروژه، گروه تسهیلگر با حضور مداوم در روستای 
بزیجان و نیز ارائه آموزش های الزم به هر یک از گروه ها، نیازسنجی 
مشارکتی را به سرگروه ها و اعضای آن آموزش و اولویت بندی را به 
صورت AHP انجام دادند. با استفاده از اعداد ماتریس، مقایسه های 
نتایج  از  به دست آمده  روستایی  زنان  و  مردان  گروه های  زوجی 

کارگاه نیازسنجی وارد نرم افزار EXPERT CHOICE و اولویت هر 
یک از نیازها مشخص شد.

نیازسنجی  ماتریس  و 8  شماره های 7  تصاویر  همان طورکه 
مردان و زنان روستای بزیجان را نشان می دهد، دوازده نیاز در 
بخش مردان و شش نیاز در بخش زنان وجود دارد که بیشترین 
تأثیر را از نظر روانی و اجتماعی داشته است. همچنین بر معیشت 

گروه های روستایی اثر گذاشته است.

5. بحث و نتیجه گیری

نمونه  بزیجان،  روستای  مردان  و  زنان  مشارکتی  نیازسنجی 
یکی از نظام های هماهنگ به منظور توانمند سازی جوامع محلی 
در الگوی موفق ملی برای تعیین راهبردها و سیاست ها در بستر 
مدیریت اجتماع محور روستایی است. بر اساس این الگو خط مشی 
سازمانی و نهادی، در فضای امنیت روانی در جوامع محلی شکل 
گرفته و زمینه ساز تصمیم های منطقه ای شده است. با تشخیص 

جدول 3. نیازسنجی مشارکتی زنان روستای بزیجان برمبنای اولویت بندی و بیشترین تقاضا.

امتیازنیازسنجی مشارکتیردیف

5شاغل نبودن زنان1

4نبود مهارت ها و آموزش های الزم برای اشتغال2

3نبود امکانات مرتبط  با سالمت و درمان مناسب )بهیار و پزشک(3

1نبود امکانات و وسایل حمل ونقل عمومی4

1پرداخت نشدن وام های خوداشتغالی5

1نبود مقطع دبیرستان برای ادامه تحصیل زنان6

تصویر 6. ساختار سلسله مراتبی اولویت بندی شاخص های ارزیابی نیاز سنجی.

اولیت بندی شاخص های ارزیابی نیاز سنجی

مشکل پروانه 
چرای دام

حمله گراز های 
وحشی

مشکل مسکن 
جوانان

واکسیناسیون دام

فقدان دکتر و 
بهیار

مشکل معابر 
روستایی 

کشت دیمزارهای 
گکم بازده

مشکل وام های 
بانک های دولتی

نداشتن زمین آبی 
کافی

تهیه کود 
کشاورزی

الیروبی قنات

مشکل دفترچه 
روستایی
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درست و به موقع نیازهای سودبران محلی، افزون بر تصمیم سازی 
مناسب می توان تسهیلگر اجرای چشم انداز توسعه منطقه بود. 
بنابراین، این پروژه با تعیین دقیق نیازها به صورت کاماًل کّمی 
برای  توانست  در سطح جوامع محلی،   AHP الگوی آموزش  و 
اولین بار در ایران گامی فراتر از تصمیم های کارشناسان محلی 
بردارد و در سطحی ُخردتر، با آموزش پیشرفته به سودبران در 
کند.  اقدام  ریاضی  و  به صورت مشارکتی  نیازها  تعیین  زمینه 
همچنین نتایج نشان می دهد که مهیاکردن بستر توسعه اعتماد 
و همکاری روستاییان به گونه ای که افراد خود را دارنده نقشی مهم 
در جامعه تصور کنند، سبب می شود تا پروژه هایی که به همکاری 
روستاییان نیاز دارد، در مدت زمان کمتر و با هزینه ارزان تری 
اتفاق افتد. با این حال آنچه مسلم است، مانند پژوهش های ازکیا 
و غفاری )2004( توسعه روستایی مبتنی بر جوامع روستایی است 
و سیاست های تعیین خط مشی بدون توجه به سودبران محلی راه 

به جایی نخواهد برد.

برگزاری کارگاه های مشارکتی به منظور تعیین نیازها می تواند 
حضور فعال جوامع روستایی را در تصمیم گیری ها افزایش دهد. 
تعیین نیازها و آموزش مفهوم AHP به روستاییان و ایجاد ادبیاتی 
که پل ارتباطی بین جوامع محلی و کارشناسان باشد، کاری بسیار 
دشوار است، اما ایجاد زبان مشترک باعث سهولت در پیشبرد اهداف 
سازمانی می شود. همچنین رضایت خاطر و اعتماد روستاییان در 
برابر درک و فهم درست کارشناسان از نیازمندی های آنان، جنبه  
تا چه  افراد  اینکه  است.  الگوهای مشارکتی  تشویق  از  دیگری 
میزان از سطوح سازگاری را کسب می کنند و با شرایط جدید 
محیطی و طبیعی تطبیق می یابند، به شناخت محیط طبیعی 

خود روستاییان و مشارکت فعال نیاز دارد.

 )2008( رحیمی  و  مقصودی  پژوهش  نتایج  که  همان گونه 
نشان داد، مشارکت جوامع محلی در همه جوانب، به ویژه تغییر 
در ساختارهای معیشتی رهیافتی است که از طریق کارگاه های 
مشارکتی استخراج می شود. این پژوهش با تأکید بر این رهیافت 

می کوشد تا مشارکت همه جانبه روستاییان را از ابتدای تعیین نیازها 
امر  این  افزایش دهد.  پروژه ها  اجرایی کردن  تا  تصمیم گیری ها  و 
بدین دلیل است که کارشناسان محلی هر چقدر هم از نظر روابط 
اجتماعی و بحث های نظری قوی باشند، باز هم با تجربه فردی 
محلی برابری نمی کند که دانش بومی مختص همان منطقه را دارد. 
ازاین رو برای اتصال زنجیره کارشناسان با جوامع روستایی و انتقال 
فعال  مشارکت  به یکدیگر، حلقه گم شده  آن ها  از  دوسویه  دانش 
روستاییان از تصمیم تا اجرا و حتی گامی فراتر از آن، یعنی تعیین 
نیازها و ارزیابی پروژه ها با کمک خود افراد بومی، می تواند موفقیت 
پروژها را تضمین کند. این موضوع در پژوهش حالجیان و همکاران 

)2012( و پژوهان و همکاران )2015( نشان داده شده است.

با ساختار جامعه روستایی  نیازها  تعیین  تا چه میزان  اینکه 
همخوانی دارد، به حضور کارشناس و راهنمایی ایشان در انتخاب 
صحیح معیارهای زیستی نیاز دارد. پس می توان بیان کرد که 
دانش بومی روستاییان بزیجان از محیط زیست خود و مشارکت در 
کارگاه های نیازسنجی، اهدافی است که زمینه ساز و ابزار دستیابی 
به اهداف متعالی تری است. این تحقیق ضمن تأیید نتایج پژوهش 
اساس  عنوان  به  مردم  مشارکت  بر   ،)2014( فتحی  و  اکبریان 

توسعه اجتماعی تأکید و آن را ابزاری کارآمد معرفی می کند.

مختلفی  پژوهش های  در  که  است  مفهومی  زندگی  کیفیت 
ازجمله بریمانی و راستی )2014( بر آن تأکید شده است. ازاین رو 
پژوهش حاضر نیز همواره با بررسی نیازها که مفهومی کیفی از نظر 
 ،(Hajinejad, Paydar, & Byad, 2015) رضایت خاطر روستاییان است
نیازهایی را به  رشته تحریر درآورده است که افراد با میل و تجربه 
شخصی خویش به صورت هماهنگ بیان کرده اند. اگر نیازسنجی به  
گونه ای اتفاق افتد که در ذهن و خاطره جمعی احساس رضایت را 
از طریق انتقال درست و مناسب نیازها به ارمغان آورد، رضایت خاطر 
کامل بطن جامعه محلی را فراخواهد گرفت. همچنین اگر رهیافت 
ناشی از اتخاذ سیاست با شکست مواجه شود، به دلیل توانمندسازی 
قبلی بر اساس مشارکت اجتماع محور، باعث حضور فعال جوامع 

تصویر 8. نیازسنجی مشارکتی مردان روستای بزیجان.تصویر 7. نیازسنجی مشارکتی زنان روستای بزیجان.
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محلی در ریشه یابی و حل معضل پیش آمده خواهد شد و تاب آوری 
جوامع محلی را افزایش خواهد داد.

جمعی،  تصمیم گیری  صورت  به  محلی  جوامع  با  ارتباط 
و سیاست گذاری  تعیین خط مشی  است که می تواند  فرایندی 
را با تأکید بر جوامع محلی به ارمغان آورد. بنابراین، پیشنهاد 
می شود در هر پروژه، بستر مشارکت اجتماعی روستاییان فراهم 
دل سوزی  اجرایی،  پروژه  با  روستاییان  همدلی  که  چرا  شود؛ 
برای به سرانجام رسیدن اهداف پروژه را دربر خواهد داشت و این 
دل سوزی در مقایسه با احساس مسئولیت، گامی فراتر و محرکی 

درونی و متضمن اهداف مدیریتی است.

تشکر و قدردانی

اجتماعی؛  شبکه  «تحلیل  ملی  طرح  از  بخشی  مقاله  این 
الگوسازی و سیاست گذاری و اجرای مدیریت مشارکتی» است که 
اعتبار الزم آن را سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری تأمین کرده 

و با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه تهران انجام شده است.
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