


سمینار آموزشی طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی

فرهنگی -ساختار و عملکرد اجتماعی

سطح سکونتگاهها و منظومهدر 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

حوزه عمران روستایی

دفتر برنامه ریزی و هماهنگی طرحها

1397شهریورماه 



اصول برنامه ریزی توسعه منظومه روستایی

مشارکت مردمی•
مدیریت یکپارچه•
بین بخشی بودن•
ظرفیت سازی و •

توانمندسازی

اعتماد متقابل اجتماعی•
سرمایه اجتماعی•

(نرم و سخت)بسیج منابع محلی•
(ینزنجیره عرضه و تأم)تکمیل کنندگی•
اشتغالزایی و کارآفرینی•

یکپارچگی سیاستی•
یکپارچگی بخشی•
یکپارچگی قلمروی•

رویه ایعدالت ساختاری و •
عدالت توزیعی•

یکپارچگی اکولوژیک•
توان و ظرفیت تحمل •

اکولوژیک



اصول توسعه پایدار منظومه روستایی                                                                                             

انسجام اجتماعی

ازلوگیریجانسانی،سرمایهبرمبتنیبایدمحلیجامعهدرپیشرفتتحقق•
...وهمگراییعمومی،اعتماداجتماعی،تعارضات



اصول توسعه پایدار منظومه روستایی                                                                                           

عدالت فضایی

رویه در چهارچوب عدالت توزیعی و عدالتعادالنه به منابع، فرصت ها، سرمایه ها دسترسی
محلیهمه اعضای جامعهکه در آن . با توجه به نیازها و استحقاق ها..... وای و ساختاری

نشده کنار گذاشتهمحلی دارند و از جریان عادی جامعهاز پیشرفت احساس کنند که سهمی 
؛اند



ناپایداری توسعه روستایی/ پایداریهای گوناگون جنبه ارتباط 

(جغرافیاییها و الزامات، محیط پایدار، شالوده ، توسعه 1393، عباس، سعیدی:ماخذ)



، روش شناسی)1390( پور طاهری، مهدی -بدری، سید علی-رکن الدین افتخاری، علیرضا-
مشارکتی در برنامه ریزی کالبدی سکونتگاه های روستایی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، تهران

هشتبه روستایی در برنامه ریزی تو سعه مشارکتی برنامه ریزی 
:مرحله زیر تقسیم می شود

آگاهی کلی از شرایط-

واقعیمشکالت شناسایی -

مشکالتارزیابی -

ارائه دیدگاه ها و راه حل ها-

ارزیابی دیدگاه ها-

تهیه برنامه اجرایی-

برنامه زمانی اقدامات-

اقداماتارزیابی -
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 د تصمیم سازی فراینروستائیان در به معنی سهیم شدن : روستائیانمشارکت

در امور روستا و قدرت است

 اطالعاتسهولت دسترسی مستمر روستائیان به : شفافیت

در برابر روستائیانمسئوالن حساب پس دادن : پاسخگویی

میان روستائیانتخصیص عادالنه منابع : عدالت محوری

 و ای روستائیان نیازهاستفاده بهینه از منابع برای تامین : اثربخشیکارایی و

رضایت مردم

استن ازقانوپایبندی به قانون در گرو آگاهی روستائیان : قانونمداری

 های روستائیان ه روستایی باید نسبت به خواستمسئوالن : مسئولیت پذیری

.پاسخگو باشند

 امر این مختلف،کهایجاد توافق میان منافع (: اجماع محوری)توافق جمعی

می و رسغیر و های رسمی میان تمام نهادها و سازمان ارتباط مستلزم وجود 

.روستائیان است



محورهای کلیدی(اصلی)بند فرعی
روش شناسی 

(تکنیک و ابزار)
فرم 

خروجی
خروجی این بند ارتباط با دیگر

بندها

ساختار و ترکیب جمعیت

ساختار سنی 
جنسی و 

بررسی و تحلیل وضعیت رده های سنی و ساختار جنسی در سالهای -
تا 65ساله 30؛ تحلیل تحوالت سنی و جنسی در دوره (به بعد65)آماری

؛هریک از روستاها و منظومه 95

و تحلیل گروه سنی به تفکیک زن و مرد موجود و غالب دراستخراج -
؛...(زنان، جوانان، سالمندان، کودکان، مهاجران مجردو)روستاها و منظومه 

منظومه؛ و تحلیل سهم زنان و مردان روستاها و استخراج -

ی بررسی و سنجش میزان توانمندی روستائیان از نظر شاخص ها-
جمعیتی؛ 

شناسایی مسائل مربوط به ساختار سنی و جنسی؛-

کتابخانه مطالعات -
(اسنادی و آماری)ای
پرسشنامه-

داده هاااای خاناااه -
بهداشت

اطالعاااتسااتم سی-
(GIS)جغرافیایی 

تحلیاااا داده هاااای 
آماری

Excelنرم افزار 

متن،-
و جدول 

نمودار هرم 
سنی 

برنامه ریزی و نیاز سنجی خدمات _
؛...مختلف آموزشی، بهداشتی و

ب وظایف دستگاهی، کس: پیشنهادات-
...و کارهای خرد و طرحهای محرک و



نسبت جنسی
نقاط روستایینقاط شهریبخش ماهان

137513851390137513851390137513851390سال
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س
جن

96.43102.5097.8895.989895.4897.43122.15107.65

دهستان ماهاندهستان قناتغستاننسبت جنسی

کل آبادیهاخانوار3آبادیهای مسکونی باالی سال
3آبادیهای مسکونی باالی

خانوار
کل آبادیها

137599.25100.2392.6493.41
1385100128104.81118
1390105.84*102.58*

1375 1385 1390

شهری 95.98 98.79 95.48

روستایی 96.56 102.77 104

منظومه 96.15 99.52 97.14
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(1390)نسبت جنسی  



بند 
(اصلی)فرعی

محورهای کلیدی
یک تکن)روش شناسی 
(و ابزار

ندهاخروجی این بند ارتباط با دیگر بفرم خروجی

ساختار و ترکیب جمعیت

رشد جمعیت 
نرخ رشد، )

، میزان باروری
مرگ و میر و 
(  مانند آن

در سالهای وتحلیا نرخ رشدجمعیت و تحوالت مربوطهمحاسبه _
گاههای سکونتو سال تهیه طرح در هریک از ( به بعد1365)آماری
؛منظومه

جمعیت در افق طرحبرآورد -

ن،رشد و تحوالت جمعیتی و عوامل و نیروهای مؤثر بر آتحلیل _

مطالعات کتابخانه-
(و آماریاسنادی )ای

پرسشنامه-

داده های خانه -
بهداشت

، متن-
جدول و 

نمودار

سنجی خدمات برنامه ریزی و نیاز _
؛...مختلف آموزشی، بهداشتی و

ر پیش بینی مشاغل و فعالیتها د_
محرک، )قالب طرحهای پیشنهادی

...(کسب و کار خرد و
جریان افراد_
قابلیتها و محدودیتها و تحلیل _

-شناسایی عوامل و نیروهای ساختاری
اجتماعی...کارکردی

الگوی پراکنش فضایی تعیین _
جمعیت و خدمات



(منظومهفرهنگی و اجتماعی ساختار )ویژگیهای ساختاری منظومه : فصل دوم(مطلق)رشد جمعیت 

134513551365137513851390روستایی/ سال شهری 

ماهان
7511877312811155001716617178تعداد

14.3931.5217.359.710.7درصد افزایش

جوپار
469038983781385538363937تعداد

2.57-1.920.50-3.09-20.32درصد افزایش

محی آباد
131315361553173934933719تعداد

14.521.0910.7050.216.08درصد افزایش

جمع شهری
135141420718145210942449524834تعداد

4.8821.7013.9813.881.37درصد افزایش

دهستان ماهان
327734853879318433513527تعداد

4.984.99-5.9710.1621.83درصد افزایش

دهستان قناتغستان
281717741694332523182746تعداد

15.59-49.0543.44-4.72-58.79درصد افزایش

جمع کل روستایی
609452595573650956696226تعداد

8.95-5.6314.3814.82-15.88درصد افزایش

جمع کل بخش ماهان
196081946623718276033016431107تعداد

17.9314.078.493.03-0.73درصد افزایش



(1390تا 1385)نرخ رشد جمعیت آبادیها  



بند 
(اصلی)فرعی

محورهای کلیدی
روش شناسی 

(تکنیک و ابزار)
فرم 

خروجی
خروجی این بند ارتباط با دیگر 

بندها

ساختار و ترکیب جمعیت

تحرک جمعیت
و مهاجرت

بند روند مهاجرپذیری و مهاجرفرستی جمعیت هر یک از دراین _
.سکونتگاههای روستایی مورد بررسی قرار میگیرد

مهاجران وارده و )ساله 10مهاجرت در دوره زمانی حداقل بررسی _
(شدهخارج 

ا بررسی روند مهاجرت ، مهاجرت معکوس، عوامل مؤثر بر مهاجر فرستی ی
سکونتگاهیمهاجرپذیری نقاط

های روستاها از داده _
طریق مصاحبه و 

ه پرسشنامه و بویژه داد
ها و اطالعات خانه 

ال بهداشت قابل استحص
.است

و متنجدول -

جمعیت غالب روستا و میزانشناخت -
ی،جمعیت( همگنی)تنوع و گونه گونی 

ر و ارتباط روستائیان با دیگتمایل -
سکونتگاهها و عالقه و ارتباط 

سکونتگاههای دیگر با این روستا، 



بند 
(اصلی)فرعی

محورهای کلیدی
روش شناسی 

(تکنیک و ابزار)
فرم خروجی

خروجی این بند ارتباط با دیگر
بندها

ساختارهای آموزشی

امکانات آموزش 
تحصیلی، 
مذهبی و 

حرفه ای

وستایی این بند تمامی امکانات آموزشی تحصیلی سکونتگاههای شهری و ردر -
اعم از مهد، پیش دبستانی، دبستان، دبیرستان دوره اول و دوره دوم، پیش

دانشگاهی مورد بررسی قرار می گیرد؛ 

و همچنین مراکز مذهبی ... امکانات مذهبی شامل حوزه های علمیه وضمناً -
ف و مثل امامزاده، قدمگاه و سایر اماکن مذهبی گردشگر پذیر در سطوح مختل

امکانات آموزش حرفه ای روستایی و دوره های آموزشی رسمی برگزار شده 
.مورد بررسی قرار می گیرد

فه ای کمیت و کیفیت امکانات و زیرساختهای آموزشی، مذهبی و حرتحلیل _

در سطح ... عوامل و نیروهای مؤثر بر وضعیت امکانات آموزشی وتحلیل -
سکونتگاههای منظومه

تناسب مراکز آموزشی با جمعیت در سن تحصیلتعیین -

تناسب فواصل دسترسی به مراکز آموزشیتعیین -

نیازها به مراکز آموزشی جدیدتعیین -

بررسیی امکانیاتبرای -
آموزشییی و مییذهبی بییه 

، 75آمییار سرشییماریهای 
استناد شود1395و 85

و برای بررسی کمییت و
کیفییییت زیرسیییاختهای
آموزشییییی از طریییییق 
مصییییاحبه، پیمییییایش 
مییییدانی و پرسشییینامه 

.اقدام گردد
اطالعیییات سیسیییتم -

(GIS)جغرافیایی 
تحلیییل کمییی و کیفییی

داده های آماری
و Excelنرم افزار 

Arc GIS

، جدول، متن-
نقشه ونمودار

-و محدودیتهای اجتماعیقابلیتها -
فرهنگی؛

قابلیتها و محدودیتهای جمعبندی -
فرهنگی؛-اجتماعی

افرادجریان -

؛(آموزشی)و پروژه های کالبدی طرحها -

فرهنگی؛-اجتماعیالزامات -

سطح آموزش و 
د با تاکی)سواد 

بر ساختهای 
(سنی و جنسی

مه بویژه این بند سطح آموزشی و میزان تحصیالت ساکنان روستایی منظودر -
میشود؛به تفکیک زن و مرد شناسایی( باسوادی ویژه)جمعیت در سن تحصیل 

نظومه؛کمیت و کیفیت سطح سواد زنان و مردان در سکونتگاههای متحلیل -

تحصیالت ساکنان روستاها و میزان و ویژگیهای فرهنگی؛سطح _

مهدر سکونتگاههای منظو... عوامل و نیروهای مؤثر بر سطح سواد وتحلیل -

بررسی سطح برای -
سواد به آمار 

و 85، 75سرشماریهای 
استناد شود و 1395

برای محاسبه میزان 
باسوادی زنان و مردان، 

مشاور محترم از 
پرسشنامه بهره گیری

.  مینماید

، نمودارجداول-

-و محدودیتهای اجتماعیقابلیتها -
فرهنگی؛

قابلیتها و محدودیتهای جمعبندی -
فرهنگی؛-اجتماعی

افرادجریان -

؛(آموزشی)و پروژه های کالبدی طرحها -

فرهنگی؛-اجتماعیالزامات -



 نو  خدما دور - سال 

تعداد آبادی روستایی 

 مسکونی
 جمع ت روستایی )ن ر(
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بند 
(اصلی)فرعی

(ارتکنیک و ابز)روش شناسی محورهای کلیدی
فرم 

خروجی
ا خروجی این بند ارتباط ب

دیگر بندها

ساختارهای آموزشی

مهارتهای فردی
و گروهی

، ساکنان)بند به انواع مهارتهای عمومی و خاص افراد این -
ه های در عرص...( مهاجران به و از روستا، جوانان، زنان روستایی و

.  مختلف اقتصادی می پردازد

با تشکلهاروهها و ظرفیتها و قابلیتهای تخصصی افراد و گشناسایی -
و مصاحبهپرسشنامه -توجه به هدف توانمندسازی

تخصص -
های فردی و 
گروهی 
ههای سکونتگا
منظومه 

توان و ظرفیت های -
کارآفرینی 

زنجیره عرضه و ارزش-
فعالیتهای اقتصادی

ری وضعیت رقابت پذی-
منظومه

طایفه بندی 
سطح 
ای سکونتگاهه
منظومه 

ه های قشرهای اجتماعی بویژه طوایف و زیر طایفشناسایی -
موجود روستایی وعشایری و شهری  

بات اجتماعی وضعیت تنوعات و چگونگی روابط و مناسشناسایی -
طوایف و نظام قدرت در سکونتگاهها؛

و مصاحبهپرسشنامه -
ایی اطالعاات جغرافیاسیستم -
(GIS)
اده کمای و کیفای دتحلیا -

آماریهای 
Excelافزار نرم -

و انسجام مشارکت -هو نقشمتن -
اجتماعی؛

اجتماعیقابلیتهای -

موثر در مدیریتافراد -
محلی

اجتماعیالزامات -

ان و کنشگرشناسایی -
نهادسازی مربوطه



(روش و ابزار)روش شناسی محورهای کلیدی(یاصل)بند فرعی
فرم 

خروجی
ا خروجی این بند ارتباط ب

دیگر بندها

روابط و مناسبات فردی و گروهی 

ومشارکت
همیاری

ریپذیمشارکتوجوییمشارکتوضعیتشناسایی-
عیاد،اجشنها،)اجتماعیمختلفابعاددرمنظومهروستاهای
جاتدستمانندخاصمناسبتهای-مذهبیمراسمعزاداریها،
جد،مسساختمانندعمرانیهایپروژه)اقتصادی،(...ومحرم
؛(...وهااونیتع)اقتصادیفعالیتهای،(...ومدرسهپا،حسینیه،

آتیداماتاقوروستائیانجوییمشارکتظرفیتشناسایی-
طرح

ثرمؤ؛(اجتماعی)قدرتهرمرأسدرواقعافرادشناسایی-
ادی،اقتصاجتماعی،امورراهبریوکلیدینقشدارایو

.مدیریتیوسیاسی

درقرارگیری)مشارکتمقولهبهروستائیاننگرششناسایی-
(مشارکتی؟سطحکدام

اقشار:ماشامحلیجوامعمشارکتیظرفیتهایشناسایی-
،زنانر،پذیآسیبضعیف،اقشارروستایی،مردممختلف
دستگاههاباروستائیانویکدیگربامحلینهادهای،جوانان
...وخصوصیوبخش

افرادومحلیمحوراجتماعسازمانهایتشکلها،شناسایی-
منظومه،روستاهایدراجراییتیمبرایداوطلب

وسؤاالتازاستفادهبا-
درشدهطراحیجداول
پرسشنامه؛

NodeXL

ایهشبکهتحلیاروشهای-
اجتماعی

، متن-
جدول

...وبندی اجتماعیپهنه -

قابلیتهایتحلیا -
اجتماعی

و پروژه های طرحها -
اجتماعی

و انتخاب ارزیابی -
و÷طرحهای اثربخش خرد 

متوسط



قلمرو فضایی طوایف مختلف منظومه گچساران



شاخص ها و مؤلفه های سرمایه اجتماعی

مولفهشاخص

اجتماعیمشارکت 

شمرکت در نماههمای جماعمت -3شرکت در مراسمم جنم ، -2شرکت در مراسما  ختم محله، و ع اد   -1

-7جلسا  اول ما و مرب مان، -6های عزاداری، شرکت در دسته-5شرکت در هماینها و گردهمایی، -4وجمعه، 

شرکت در -11شرکت در فعال تهای بس ج، -10کانون فرهنگی، -9عضویت سم ، -8عضویت انجم  خ ریه، 

.منارکت در پاکساهی محله-13شرکت در انتخاب، -12اتحادیه، 

ب ان نقص کاال در موقع فروش -4پایبندی به وسایل امانتی، -3عمل به قول و قرار، -2اعتماد مردم به هم، -1اجتماعیاعتماد 

.  مراقبت اه خانه همسایه در همان مسافر -7. اعتماد مردم به اصناف-6اعتماد به دوستان، -5توسط فروشند ، 

قبول ضمانت-8

ت رضای)اجتماعی انسجام 

(از جامعه

داوطلبمی بمرای حمل -3. اعتقاد به اینکه جامعه برای افراد ارهش قائل اسمت-2احساس رضایت اه هندگی، -1

-7. احساس م  د بودن فرد برای جامعه-6. اعتقاد به ت او  فرهنگی-5. لذ  اه آداب و رسوم جامعه-4. نزا 

. عالقه به حل منکال  جامعه

گوش دادن -4. قرض پول به همدیگر-3(. المن عهکارهای عام)خودیاری و دیگریاری-2هم اری اقتصادی، -1تعاون و همیاری

تنک ل و عضویت صندوق -7. امانت دادن وسایل کار به همسایگان-6. جویی در منابعصرفه-5. به درد دل هم

الحسنه محلیقرض

های سرمایه اجتماعیها و مول هشاخص-42-5-2جدول 
(1386)و ازکیا و غفاری 1392موسوی، کبیری و تقیلو، : مأخذ



تعریف(اصلی)بند فرعی
روش و )روش شناسی 
(ابزار

فرم 
خروجی

خروجی این بند 
هاارتباط با دیگر بند

روابط و مناسبات فردی و گروهی

جمعیاعتماد 

درونمناسبهایمؤلفهاساسبراجتماعیاعتمادمیزانسنجش-
بینو(...ومحلینهادهایومردمبیناهالی،بیناعتمادسنجش)روستایی
شناسایی--اییروستتوسعهمتولیدستگاههایبهروستائیاناعتمادوروستایی
وعلتطروابواستخراجدستگاههاوروستاسطوحدرمنظومهروستاهایاعتماد
حاکم؛معلولی

شنهادی برای سطح اعتماد روستائیان و مسائا موجود و راهکارهای پیشناسایی -
اقدامات آتی طرحها و برنامه های منظومه

استفاده از سؤاالت و با -
جداول طراحی شده در 

پرسشنامه؛

های تحلیا شبکهروشهای -
اجتماعی

آزمون تی تک-

، متن-
جدول طیف 

لیکرت

...وبندی اجتماعیپهنه -

قابلیتهایتحلیا -
اجتماعی

و پروژه های طرحها -
اجتماعی

و انتخاب ارزیابی -
طرحهای اثربخش خرد و

متوسط

ر انسجام اجتماعی د
سطح روستاها

میزان انسجام اجتماعی بر اساس مؤلفه های مناسب  درون سنجش -
و بین ...(سنجش انسجام بین اهالی، بین مردم و نهادهای محلی و)روستایی
روستایی 

ستا و میزان انسجام اجتماعی روستاهای منظومه در هر یک از روشناسایی -
دستگاهها واستخراج روابط علت و معلولی حاکم؛

ارهای سطح انسجام اجتماعی روستائیان و مسائا موجود و راهکشناسایی -
پیشنهادی برای اقدامات آتی طرحها و برنامه های منظومه

استفاده از سؤاالت و با -
جداول طراحی شده در 

پرسشنامه؛

های تحلیا شبکهروشهای -
اجتماعی

آزمون تی تک-

، متن-
جدول طیف 

لیکرت

...وبندی اجتماعیپهنه -

قابلیتهایتحلیا -
اجتماعی

و پروژه های طرحها -
اجتماعی

و انتخاب ارزیابی -
طرحهای اثربخش خرد و

متوسط



فراوانی پاسخ به گویه های تعاون و همیاری در بررسی سرمایه اجتماعی

اصالًکممتوسطزیاددخیلی زیاتعاون و همیاریگویه 

0.64.113.146.835.4همها قرض بدیا حاضرم به همسایه. از همسایه پول قرض گرفته ام

14.018.242.718.56.7رسدصرفه جویی میکنم تا به همه ب..( آب و برق و )در مصرف منابع 

8.621.030.928.311.1دهیمها وسایا کار به هم امانت میها و هموالیتیبا همسایه 

2.27.327.451.311.8ذاریممسائا و مشکالت مالی و کاری را با همسایگان در میان میگ

3.28.951.332.54.1کنمبرای کمک به جامعه فداکاری می

درساه، کماک یادی یاا ماالی باه م)ام و میکنم المنفعه کردهکارهای عام
(مسجد، بهداشت

2.510.846.527.712.4

1.62.512.183.8-الحسنه محلی شرکت دارمدر صندوق قرض

5.1610.2730.4931.0223.52میانگین

1394های مشاور، یافته: مأخذ
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خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصال

درصد

مشارکت و همیاری اجتماعی اعتماد اجتماعی انسجام اجتماعی

One-Sample Test

Test Value = 3

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference

95% Confidence Interval of the 

Difference

Lower Upper

moshrekat.ejtmaii -5.166 313 .000 -.57000 -.7889 -.3511

etmad.ejtmaii -2.774 313 .007 -.33000 -.5661 -.0939

ensjam.ejtmaii -1.354 313 .001 -.17000 -.4192 .0792

ای سرمایه اجتماعیآهمون تی تک نمونه-47-5-2جدول 



فرم خروجی(روش و ابزار)روش شناسی تعریف(اصلی)بند فرعی
با خروجی این بند ارتباط

دیگر بندها

و مناسبات فردی و گروهیروابط 

، باورها و ارزشها
هنجارهای  اجتماعی

–دینی)فرهنگی–

...( مذهبی و 

این بند باورها و اعتقادات اثر گذار مردم بردر -
اجرای طرح منظومه و پیشنهادات مورد بررسی و

نن به عدم مانند اعتقاد اها تس.تحلیا قرار میگیرند
تاثیر باورها و هجارهای دینی در...دریافت وام و

مردم؛اجرای طرح ها و مشارکت 

اهنجاریهافرهنگی بویژه ن-شناسایی مسائا اجتماعی-
؛...(شاما اعتیاد، بزهکاری، طالق و

شناسایی نگرشها، ارزشها، درک و فهم، روحیه -
پذیری مسئولیت پذیری، سرمایه های اجتماعی، نقش

فرهنگی روستائیان؛ -اجتماعی... زنان و

...  صادی وشناسایی عواما اجتماعی مؤثر بر مسائا اقت-
؛ ...مثا فقر، بیکاری و

ظومه؛ فرهنگی من-شناسایی ظرفیتهای اجتماعی-

شنامه ساختاری و پرسمصاحبه -
...برنامه ریزی: بخش دوممتن-و کارگروههای مشارکتی 

-اجتماعیپهنه بندی 
ر با تاکید ب)فرهنگی 

(همگرایی و واگرایی

زمینه ها و عواما مؤثر بر همگرایی وشناسایی -
های فرهنگی با توجه به شاخص–واگرایی اجتماعی 

هر یک از معیارهای ارزشها، هنجارها، مختلف در
؛ مشارکت، اعتماد و انسجام اجتماعی

متن، نقشه

و متن -
جدول 

...برنامه ریزی: بخش دوم

قابلیتها و: جمعبندی
محدودیتهای ساختار 

فرهنگی-اجتماعی

ن عواما این بند بر اساس مطالعات بندهای پیشیدر -
فرهنگی در دو بخش مجزای-کلیدی اجتماعی

.ودشناسایی می ش( موانع)قابلیتها و محدودیتها 

ا موجود ها و توانمندیهای روستاییان و مسائظرفیت-
یک نقاط فرهنگی به تفک-هر یک از بندهای اجتماعی

.ارائه شود

...برنامه ریزی: بخش دومجدول-swotجدول -



رگرسیون خطی مشارکت اجتماعی 
بر حسب عوامل مختلف



در فرم سنجش اعتماداجتماعی بین افراد
اروستاها و بین روستائیان و دستگاهه

یفرم سنجش اعتماداجتماع
اههابین روستائیان و دستگ





(T)تهدید (O)فرصت(W)ضعف(S)قوت بخش

نش
جا

یک
ه 

ابق
س

ی 
ین تگ

ون
سک

ت 
دم

و ق
اه 

مه
ظو

من
ی 

ندهزار قدمت  و سابقه یکجانشینی چها
ی منظومه  ساله بعضی از سکونتگاه ها

استانی و نیز اماکن و آثار تاریخی و ب
در نقاط مختلف منظومه

ابقه عدم توسعه منظومه به تناساب سا-
ا مدنیت و نیاز همجاواری و قرابات با

اعا  که طی ایان ساالها بمرکز استان
ده گسترش مهاجرت به شهر کرمان شا

.است

ی و  با اهتمام به قدمت و ساابقه تااریخ
همجااواری منظومااه بااا شااهرکرمان و 

رای ، اجا..پتانسیا هاای گردشاگری و
.  دیابهای توسعه تسهیا میبرنامه

لیاا بسیاری از روستاهای منظومه باه د
چناد هاای توساعهبی توجهی به برنامه

عاداد جانبه خالی از سکنه و یا دارای ت
.باشندکمی خانوار می

ح 
ط

 س
ی

ند
ه ب

ایف
ط

وم
ظ

من
ی 

ها
اه 

تگ
ون

سک
ه

دی عدم وجود مرزبندی و طایفه بنا
در سااطح کاااا ساااکونتگاه هاااای 
گ منظومه،  احتمال اختالفات و جنا

و جدال طایفاه ای را از باین بارده
همسااانی قااومی راه رشااد و . اساات

کندتوسعه را هموار می

م های طایفاه ای و عادنبود مرزبندی
اهاا گرایش افراد منظومه به طوایف گ

توانااد انسااجام و وابسااتگی هااایماای
محلاای را تضااعیف کنااد و اعتماااد و

ی شاکا مشارکت اجتماعی نیز به سخت
.بگیرد

ر عدم وجود طایفاه بنادی مشخصای د
صاتی سطح سکونتگاه های منظوماه فر

ه است برای ایجاد علقه های محلای با
شاد و جای طایفه گرایی تا سبب ساز ر

.توسعه منظومه گردد

فاه ای به دلیا عدم وابستگی هاای طای
ی باه معموال  مشارکت و اعتماد اجتماع
هاای تسختگی شکا می گیرد و حرک
-مایمنسجم جمعی نیز کمتر مشااهده

.شود

ی، 
دین

ی 
ها

ار
نج

 ه
ا و

ره
او

ب
مذ

ی
هب

ی میاازان پایبناادی و باورهااای دیناا
نقطااه قااوت مهماای باارای تقویاات 
ارزشااهای اجتمااااعی و ارزشاااهای 
اخالقی باوده و ماانع بزگای بارای
.ستگسترش آسیب های اجتماعی ا

ی به به دلیا دوره گذار جوامع از سنت
جوامااع ماادرن و رشااد رسااانه هااای 
د جمعی و نیز تکنولاوژی هاای جدیا
ی ارتباطی و ماهواره ای باورهای دینا

و مااذهبی در نسااا جدیااد منظومااه 
انزوای . کمرنگ تر از نسا پیشین است

بارای ها نیز تهدیادیناخواسته شیخیه
.مشارکت اجتماعی است

ظ باورها ی دینی و مذهبی هم به لحاا
آن  اعتقادی هم مکان های وابساته باه

ماننااد مساااجد و حسااینیه هااا و نیااز 
م تواناد فرصاتی مهاروحانیون آن می

اماه هاای باشد برای عملیاتی کردن برن
.توسعه باشد

یخیون جایگاه معنوی سرکارآقا برای ش
ها حاائز نیز برای جلب مشارکت لنگری

.اهمیت است

هاای کارشناسای وریازیعدم برناماه
کاربردی در حاوزه دیان و از طرفای 
رشااد روزمااره وسااایا و امکانااات و 

صاویری تکنولوژی ارتباطی صوتی و ت
نساا سبب تضعیف باورهای دینای در

.جدید شده است

ی
نس

 ج
 و

ی
سن

ار 
خت

وماه در بیشترین آماار جمعیتای منظسا
ه ساله قرار می گیرد ک65-15سنین 

ان گویای جمعیت فعال بخاش ماها
اساات و نساابت باسااوادی زنااان و 
مردان در گروههای سانی کمتار از

.ودشسال نقطه قوت محسوب می34

های جنسای ماردان و زناان درنسبت
سااله در 29-20سااله و 24-20سانین 

از ضاعف سطح دهستان قناتغستان یکی
یااز های کارکردی جمعیت است که ن

ریاازی اساساای در بخااش بااه برنامااه
.جمعیتی دارد

ی یکاای از فرصااتهای اصاالی جمعیتاا
درصاد 65منظومه قرارگیری بالغ  بار 

ه جمعیت آن در سن فعالیات اسات کا
ی بارای توان از این پتانسیا جمعیتمی

.برنامه های توسعه ای بهره برد

نقااط نسبت های جمعیتی ناهمگون در
مختلااف منظومااه بااه ویااژه دهسااتان 
قناتغسااااتان و از طرفاااای میاااازان 
سااوادآموزی زنااان بااه نساابت مااردان 
مسااایا مربااوط بااه ازدواج و فرزنااد 

.کندآوری را تهدید می

(S.W.O.T)فرهنگی  منظومه ماهان با استفاده از تکنیک -تحلیل ساختار اجتماعی



(روش و ابزار)روش شناسی تعریف(اصلی)بند فرعی
فرم 

خروجی
ا خروجی این بند ارتباط ب

دیگر بندها

مدیریتی در سطح سکونتگاهها و منظومه-ویژگی ساختارها و عملکردهای سیاسی

رسمی مدیریتنهادهای 
محلی

اری، شورای اسالمی، دهی: نهادهای رسمی محلی شامابررسی -
...و مرکز خدمات جهاد کشاورزی، شورای حا اختالف، تعاونی

ت برخورداری سکونتگاهها از نهادهای رسمی مدیریمیزان -
محلی

ن با وظایف این نهادها در قوانین مربوط و مقایسه آبررسی -
.نقشی که در روستاها ایفا میکنند

نهادهای رسمی از دیدگاه مردم بر اساس شاخصارزیابی -
...رضایتمندی و

GISی اطالعات جغرافیایسیستم -

6-3بند -و جدول متن -کیفیتحلیا -

غیر رسمی نهادهای 
مدیریت محلی

ر د( مردم نهاد )نهادهای غیر رسمی مدیریت محلی بررسی -
محدوده مورد مطالعه 

عواما مؤثر بر تکوین این نهادهابررسی -

افراد ذی نفوذ و مورد وفاق مردم روستاشناسایی -

GISی اطالعات جغرافیایسیستم -

کمیتحلیاتحلیا کیفی یا -

، جدولمتن-

6-6بند -

موثر در مدیریت افراد 
محلی

ه باال در افراد ذی نفوذ محلی که صرفنظر از دو دستشناسایی -
یر و با ذکر نوع تأث. رهبری و مدیریت امور روستا نقش دارند

... .ین ومثال در امور اجتماعی، امور آب روستا واختالفات زم)نقش

GISی اطالعات جغرافیایسیستم -

و جدولمتن -کیفیتحلیا -

ی شبکه روابط مدیریت
سازمان ها دولتی، 

نهادهای رسمی و غیر 
رسمی در سطح منظومه

GISی سیستم اطالعات جغرافیای-

، متندیاگرام-کیفیتحلیا -
و نمودار



تعریف(اصلی)بند فرعی
روش شناسی 

(روش و ابزار)
فرم خروجی

گر خروجی این بند ارتباط با دی
بندها

مدیریتی در سطح سکونتگاهها و منظومه-ویژگی ساختارها و عملکردهای سیاسی

همگرایی و 
واگرایی سیاست

های فرابخشی و 
ر بخشی توسعه د

منظومه 

ا یک این بند مشاور طرح با توجه به طرحها و پروژه هدر -
و حجم پیشنهادی بویژه طرحها و پروژه های اثر بخش نوع
. اعتبارات را تعیین و برروی نقشه نشان می دهد

فضایی توزیع اعتبارات     الگوی -

ات اطالعسیستم -
GISجغرافیایی 

یکیفتحلیا -

متن-

یتها قابل: جمعبندی
محدودیتهای و 

مدیریتی  

این بند مشاور طرح اثرات و پیامدهای طرحها و در -
ری پروژه ها را قبا از اجرا ارائه می نماید بعبارت دیگ

...برنامه ریزی : بخش دوم.ارزشیابی قبا از اجرا انجام می دهد



با سپاس از توجه شما


