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:چكيده  

در مالقات با جمعي از فرماندهان  سپاه  17/2/1379طرح بسيج سازندگي كه بنابر  تدبير  مقام معظم رهبري  در تاريخ  

هت غني سازي هاي  است كه در ج و نيروي مقاومت بسيج پيشنهاد گرديد،يكي از مهم ترين  و كاربردي ترين  طرح

بسيج در توسعه و عمران روستاهاي شهرستان مريوان در  نقشبررسي  گريده اين پژوهش به مطرحواقات فراغت جوانان 

اسنادي و مبنتي بر مطالعات  تحليلي –لحاظ روش تحقيق توصيفي  رداخته شد،اين تحقيق ازقالب طرح شهيد شوشتري پ

 در مرحله اول به رفع محدوديت ها در دو استاناين طرح ه ظ هدف كاربردي مي باشد كلحاو كتابخانه اي است و از 

پردازد كه در شهرستان مريوان با رفع نواقص در سكونتگاهاي روستايي از  بهار  كردستان و سيستان و بلوچستان  مي

جاده هاي روستايي،خانه عالم و...پرداخته  سه،مدر پرداخته است كه در احداث ، تعمير ،مرمت و نوسازي  مساجد، 1396

 ويسه و كاني سفيد،، وسنه ه ويران،دري،رشه ده،انجيران،جانوره،در است در يك نگاه كلي روستاهاي

كه  در برنامه هاي اين طرح رفع محروميت تمام  ينه شده است،زبراي توسعه و عمران ه ريال 000/000/000/330/1حدود

  روستاها شهرستان  مريوان بر اساس شاخص توسعه انساني مي باشد

  زدايي محروميتشهرستان مريوان، واژگان كليدي:  بسيج سازندگي ،طرح شهيد شوشتري،
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:بيان مسئله  

كه بيشتر منابع سه گانه جمعيتي، اقتصادي و نظامي  قدرت را از دست نداشته بسيج فرايندي است كه طي آن يك واحد اجتماعي  

 راحل امام يادگار و اسالمي انقالب بزرگ دستاورد عنوان به بسيج )Samuel Huntingto1942:264، آنها را از دست مي گيرد(

 هدف هاي گروه جمله از جوانان. است داشته ما اسالمي نظام متعالي و مقدس اهداف تحقق در يمظع بس جايگاهي

 گيري شكل ساز زمينه سازندگي بسيج هاي فعاليت در آنان حضور كه روند مي شمار به سازندگي بسيج هاي فعاليت

 فراغت اوقات صحيح گذران و اجتماعي هاي ارزش توسعه تالش، و كار خالقيت، و استعداد شكوفايي كارآفريني، روحيه

 مطالعه مبناي بر كه است بوده سازندگي بسيج هاي فعاليت در جوانان جايگاه تبيين مقاله اين نگارش از هدف انهاست در

 بسيج هاي فعاليت در جوانان حضور ضرورت و داليل بيان ضمن ميداني، فعاليت از هايي جنبه و اسنادي و اي كتابخانه

 مورد را است بوده جوانان مشاركت بر مبتني كه را توسعه و سازندگي هاي فعاليت زمينه در جهاني تجارب ، سازندگي

 و توسعه هاي فعاليت در گروه اين مشاركت افزايش و جايگاه بهبود براي را راهكارهايي نهايت در و داده قرار بررسي

 و اجتماعي، هاي ارزش توسعه ، خالقيت و استعداد شكوفايي كارآفرينانه، هاي قابليت گيري شكل بر تاكيد با سازندگي

آنچه كه در مفهوم بسيجي بر مي آيد اين است كه  بسيج و  )34:1388محجوبي،( است شده ارائه فراغت اوقات گذران

 بسيجي صرفا به افرادي مشخص كه در طول دوره ي  دفاع مقدس توسط سپاه پاسداران  به جبهه هاي جنگ اعزام شدند 

اطالق نمي شود، امام خميني(ره) بسيج و بسيجي  را اصل كلي و عمومي تاريخي مي دانند و مي فرمايد بسيج لشكر 

امضا نموده اند . بنابراين دامنه بسيج گسترده است   مخلص خداست كه دفتر تشكيل آن را مجاهدان از اولين تا آخرين 

  )17:1367وشامل همه ي مدافعان اسالم مي شود(افشار، 

 و داده افزايش ها زمينه همه در را خود هاي فعاليت گستره كنون تا خود گيري شكل هاي سال طول در بسيج نهاد

بسيج سياسي فرآيندي )89:1388ي،(يوسفاست داشته اجتماعي ارزشهاي و فرهنگ اشاعه زمينه در را فراواني دستاوردهاي

است كه افراد با ايجاد وفا داري اعضا به سازمان يا رهبر آمادگي گروه  براي عمل جمعي  را افزايش مي دهد(پناهي 

 طور را ارتشي ميتوان. كرد جذب نيروها بقيه جذب روشهاي با نميشود را ـ مردمي نيروي يعني ـ بسيج )334:1389

. كرد جذب نميشود طور آن را بسيجي اما دارند؛ باهم فرقي مختصر مثالً كرد؛ جذب ديگر طور يك را سپاهي و خاصي

 او به فرمانبري كنيد؛ آشنايش انضباط و نظم با بياوريد؛ سازمان يك تحت را او ميخواهيد شما. است مردم توده بسيجي،

 و بگيريد كار به شكلي بهترين به را آن هست، او برابر در كشور از دفاع براي كه ايماني و شوق و استعداد و بدهيد ياد

 كار اين اگر كه ميكنم عرض من و است مهمي بسيار كار،كار اين بكنيد؟ ميخواهيد چكار. كنيد تزريق است، كم او در اگر

 انقالب (رهبرمعظماست نشد،جاي نگراني اگر است؛ بيمه انقالب، اين شد، انجام ـ بسيج شدن فراگير يعني ـ

 از فراتر باان برخورد كه وقايعي بروز هنگام به كه است اجتماعي نيروهاي سازماندهي نوعي بسيج)1/9/1369سالمي،ا

 است آن آرمانهاي به بسيج وارزشمندي است ارزشي مضمون فاقد بسيج. شود مي انجام است رسمي نهادهاي ظرفيت
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 نظامي به هرانقالب،مسبوق و ندارد دوام مردمي پشتوانه داشتن بدون اجتماعي و فرهنگي،ايدئولوژي و سياسي هاي آرمان

 اين هاي جنبه مهمترين از يكي دهد مي تشكيل را آن فكري مكتب و نظري مبناي كه است تفكرات و ها انديشه از

 و است امده پديد .... و اجتماعي و سياسي فرهنگي، ، اقتصادي از اعم جانبه همه توسعه در كه است تحولي دگرگوني

 درباره كنوني شرايط در رهبري معظم مقام و راحل امام ...و فرهنگي و اقتصادي سياسي فكري خطوط ترسيم و بازبيني

 ابعاد همه با بسيجي انسان است »معرفت توسعه« يعني آسماني اديان نهايي هدف همان اسالمي توسعه در بسيج نقش

 در توانمندسازي طريق از جانبه همه توسعه اين در نيز بسيج نقش و دارد مي بر گام توسعه مسير در اش معنوي و مادي

 يك عنوان به سازندگي بسيج )9؛1388(احمدي،.باشد مي سوم هزاره در اسالمي توسعه مسائل مورد در گيري تصميم

 ابتدا مقاله اين كند ايفا نقش كشور سازي خصوصي اهداف راستاي در تواند مي خوبي به اجتماعي پوياي و كالن سرمايه

 و جديد هاي نقش و ها نيازمندي الزم هاي ساختار چگونگي و گذار تاثير عوامل و عناصر بررسي و جوهره بيان به

 بسط به خصوصي هاي سازمان شرايط و ساختار بيان ضمن و پرداخته سازندگي بسيج مورد در رهبري و مديريتي الزامات

 سال از كه نوپا نهادي عنوان به سازندگي سيجب)23؛1388پردازد(محمودي و همكاران، مي همديگر با عامل دو اين رابطه

 نهادهايي از شد تشكيل بسيج مقاومت نيروي و سپاه فرماندهان از جمعي به رهبري معظم مقام پيشنهاد پي در 1379

 سر نوجوانان و جوانان سني گروه بخصوص جامع اقشار از اي گسترده طيف با و كارآمدي عين در كه گردد مي محسوب

 چارچوب در امر اين به نگاه لذا سازد مي ضروري توسعه وادي در را بسيج به درازمدت نگاهي ضرورت امر اين دارد وكار

: است ضروري جامع برنامه يك تدوين منظور بدين كند مي تسهيل را فرايند اين به دستيابي ا.ا.ج ساله 20 انداز چشم هاي

 هاي دستگاه هاي برنامه راس در سازندگي مقوله گرفتن قرار -: سازندگي بسيج جامع برنامه تدوين در اساسي نكات

 توجه و جوش، خود عمراني هاي فعاليت از جدي حمايت - قانوني بسترهاي سازي فراهم با ابعاد همه در كشور اجرايي

 موختگانآ دانش جلب و روز و مقتضي دانش به موجود نيروهاي توانمندسازي - جوان نيروهاي جذب به پيش از بيش

 مراكز حمايت جلب و سازندگي بسيج فعاليت ابعاد توسعه براي محور عنوان به اساتيد سازي توانمند - مشاركت براي

 علمي رويكرد با فعاليت براي انگيزه ايجاد آينده، به اميد - مقتضي نگري آينده همراه به ها فعاليت توسعه براي تحقيقاتي

 ,السادات (نقيب .است نيازسنجي نيازمند سازندگي بسيج جامع برنامه به دستيابي ها فعاليت توسعه در جويي رقابت و

 و بود المنفعه عام و عمومي ساده، و فراگير زودبازده، مدت، كوتاه طرحي ياري، ردمم و سازندگي بسيج طرح)46:1388

 خدمت ، كشور بازسازي در جوانان نشاط و نيرو بكارگيري و جوانان فراغت اوقات سازي غني از عبارتند آن هاي اولويت

 در. است اشتغال ايجاد آن دنبال به و اشتغال هاي زمينه شناسايي ، كشور محروم نقاط و روستاها در ياري مردم و رساني

 برخي ئ پرداخته طرح نظامي و امنيتي و سياسي،واقتصادي فرهنگي، اجتماعي، اثرات بررسي به كوشيم مي حاضر مقاله

 محيط درمان،حفاظت و بهداشت اجتماعي، امور و كار آبزيان، و طيور و دام ،امور طبيعي منابع( طرح ينا هاي عرصه از

 )33:1388مي باشد(اصغر كيا،) زيست
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  پيشنيه:

به  زيادي وجود ندارد اما  هش ميزان محرورميت مناطق روستاييبسيچ و نقش انها در كا در ايران هرچند مطالعات در باره

در مورد نقش بسيج سازندگي در  1388در پژوهشي كه توسط حسن زاده در سسال مي شود تعداد محدودي از آنها اشاره

 بسيج نقش شده سعي تحقيق اين در اينكه به چنين نتيجه اي دست يافتن كه،نتيجه توسعه ارزش هاي اجتماعي انجام شد

 مشخص است جامعه بطن از برخاسته نيز آن كه بسيج مقاومت نيروي و دارد جوش خود و مردمي نقشي كه سازندگي

 عنوان به بوم و مرز اين نقاط دورترين تا گرفته پايتخت از كشور نقاط همه در ما بسيجي جوانان ديگر بار بدانيم و گردد

) 1388؛همچين در مقاله اي كه توسط هدايتي(كنند مي نقش ايفاي اجتماعي اسالمي هاي ارزش ترويج سفيران بهترين

 توسعه در سازندگي كه بسيج عي انجام شد به اين نتيجه رسيدندتحت عنوان نقش بسيج در توسعه ارزش هاي اجتما

 هاي عرصه در مردم آحاد مشاركت و انساني نيروي به وجه و اجتماعي، همبستگي تقويت مانند اجتماعي هاي ارزش

 و توان از گيري بهره با زدايي، محروميت و محروم مناطق پيشرفت و توسعه ، اجتماعي سرمايه عنوان به ، سازندگي

 در كار فرهنگ احياء و كارها در نوآوري، و خالقيت كارآفريني، سازندگي، و توسعه مسير در تسريع ، بالقوه امكانات

 زمان، مديريت يا و زمان از بهينه استفاده و فراغت اوقات سازي غني همچنين و گروهي و تيمي كار تقويت ، جامعه

 گذشته سالهاي طول در آينده در نقش ايفاي جهت جوانان و نوجوانان در پذيري فرهنگ و پذيري جامعه فرايند تقويت

  .است پرداخته آن به مقاله اين كه بوده گذار تاثير

 مباني نظري:

  بسيج سازندگي در آيينه  قران و  در پرتو واليت؛ 

در كارهاي  خوب،در احسان  ها  *عاوُنوا علَى اْلإِثْمِ واْلعدوانَِت وَلا ◌ۖ ◌ٰوتَعاوُنوا علَى الْبِرِّ والتَّْقوى* قران كريم مي فرمائيد:

و منشاء خير شدن  و بر اقامه تقوا وطهارت ،يك ديگر را اعانت كنيد و به  كمك يك ديگر بشتابيد، و اما در شر و فساد 

بسيج معقوله ي متفاوت است كه در گذشته با عنوان و نام هاي  ) 2و كينه توزي ها يك ديگر را اعانت نكنيد(مائده/

هاي گوناگون با  با قبول وجود حركت هاي  مردمي مطرح بوده است  حركتهاي توده اي مردم دركنار  در فرهنگ مختلف 

  )133:1383(آزاد ملكي،حركت سازمان اي  شده  رسمي در اثر وضعيت خاص شكل گرفته است 

اقتضا كند،بايد سازمان يافته و گسترده مردم در هر جايي است كه ضرورت و تكليف  مومنانه، بسيج حضور داوطلبانه،

توجه كرد در منطق امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري بسيج به قشر با قلمروي خاص منحصر نمي شود،بلكه همه 

ظر هاي از بسيج متعضفين يا بسيج مدن عرصه هاي زندگي اجتماعي رادر برميگيرد بنابراين بسيج داشنجو و طلبه  شاخص

بسيج داراي ساختار )138:1390ارد(ذوالقدر و همكاران،دو كاركردهارااخصوصيات همان ويژگي ه امام(ره) است كه
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،به لحاظ سرزميني گسترده  وبانيروهاي با انگيزه است.روش هاي سنتي  در سازمان دهي  وبكار گيري بسيج به پيچيده

گيري سرمايه هاي منظور بهربرداري  كامل از اين ظرفيت الهي براي انقالب اسالمي كافي نيست، روش هاي سنتي در بكار

اسالمي مانع به فعليت رسيدن اين ظرفيت ها براي تغذيه فكري و رفع شبهه هاي توانمند سازي بسيجيان  -فرهنگي

به است،نخبگان بايد به طور استراتژيك فكر كنند و براي يافتن مكانيسم هايي به منظور استفاده ز شبكه هاي اجتماعي 

سيج به منظور استفاده بطرح سازندگي )413:1392(خانيكي، تالش متقضي انجام دهدطالعاتي انفع امنيت ملي وپيروزي 

از نيروهاي نشاط و جوانان براي سازندگي كشور در اوقات فراغت به درخواست  اينجانب فراهم شده است،بسيج 

  )17/2/79مقام معظم رهبري در تاريخسازندگي خود ش يك شعبه كار عظيم است(طرح بسيج سازندگي با تدبير 

  
  معرفي منطقه ي مورد مطالعه:

شهرستان مريوان يكي ازشهرستانهاي استان كردستان است كه درغرب اين استان واقع شده ومركزآن شهرمريوان است. 

برده رشه وچناره است، همچنين شهرستان مريوان  داراي -كاني دينار _شهربه نام هاي مريوان 4اين شهرستان داراي 

بندي شده است، جمعيت اين آبادي خالي ازسكنه تقسيم 25آبادي داراي سكنه و151آبادي، با176ودهستان 6بخش، 3

ساكن درنقاط  46711نفر ساكن درنقاط شهري، 122063نفربوده است ازاين تعداد    168774، 1390شهرستان درابان ماه 

زجمعيت ساكن درنقاط ا جنسي وجمعيت:اخت س مي باشد.%72,3روستايي بوده اند،ميزان شهرنشيني دراين شهرستان 

نفر را زن ان تشكيل مي دهند . نسبت جنسي دراين جمعيت نشان ميدهد  23010نفر را مردان  23701روستايي شهرستان 

سال  65ودربين افراد  103سال 14نفر مرد وجود دارد. اين نسبت دربين اطفال كمتراز 103نفر زن  100كه درمقابل هر 
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 %67,58سال ،15درصد درگروه سني كمتراز  26,27است .ازجمعيت ساكن درنقاط روستايي شهرستان بوده 132وبيشتر 

 )1395-(ايرانقرارداشته اند. بيشترو ساله65درگروه سني %6,14ساله و 64-15درگروه سني 

  
 )1397(منبع :نويسندگان،موقعيت سياسي  شهرستان مريوان -1شكل

 روش تحقيق:

در اين پژوهش ما به بررسي نقش بسيج در محروميت زدايي  دهستان سركل كه يكي از شش دهستان شهرستان مريوان 

و از لحاظ  تحليلي و از لحاظ  هدف  كاربردي است -است پرداختيم اين تحقيق يك نوع تحقيق از لحاظ روش توصيفي

  كتابخانه اي است-گرداوري اسنادي

  تحقيق: و نتايج يافته 

توجه به اينكه در دولت هاي قبل تاكنون  ورستاها و جايگاه روستا فراموش شده بود و اكثر روستايان به شهرها مهاجرت با 

كردند و علي رغم  تاكيد هاي مقام معظم رهبري به دولت مردان ولي ان گونه كه شايسته  بود به اين مسئله توجه نمي 

حداث و برقراركنند بادني (طرح شهيد بهشتي شوشتري)اآپيشرفت  ورگاه به نام هبري به سپاه  دستور داد اند  كه قرارگردند 

استان هاي سيستان و بلوجستان و كردستان  ر كشور علل الخصوصددهستان  1000ر اولين ماموريت آن اباد گران دو

بتدابا برپا كردن قرارگاه هااستاني وشهرستاني شروع به فعاليت نموده اند، همچنين اين قرارگاه در اباشد كه اين قرارگاه 
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فعاليت خود را آغاز نموده است  و ابتدا طي بازيد هاي ميدان كامل از تك تك روستاها  براي   1396شهر مريوان  از بهار 

اده شده،همچنين الزم به ذكر است كه انتخاب دهستان رف سپاه امطهر روستا يك  شناسنامه به صورت پاورپونت از 

محروميت مي باشد كه در مريوان دهستان سرشيو داراي  بيشترين ضريب محروميت  با  طرح بر اساس  ضريبمحدوده  

نمونه هاي از فعاليت بوده كه اين دهستان به عنوان شروع كننده فعاليت هاي عمراني را شهرستان مي باشد كه  7ضريب 

  خواهد شدير دهستان هاي اين شهرستان ذكر سا ي بسيج دراين دهستان وها

 1390روستاي از توابع بخش خاووميراباد شهرستان مريوان مي باشدكه اين روستا بر اساس سرشماري  :روستايي انجيران

زه اين روستا .نفر مي باشد،بسيج در نوسازي مدرسه اين روستا نقش مهمي داشته است كه مدرسه حم367داراي جمعيت

نفرپايه  8نفر پايه پنچم،9نفر پايه چهارم،8نفرپايه سوم، 2نفر پايه دوم،7نفر پايه اول، 11نفر دانش آموز ( 45داراي

شروع  09/06/1396،بسيج در پروژه تعمير ونوسازي مدرسه كه از تاريخ  تحصيل هستند ششم)مشغول به

  يال در زير نظر بسيج سازندگي سپاه مريوان انجام شده استر000/100/ 000الزم با اعتبار 26/06/1396درتاريخ

جمعيت  داراي 1390ر اساس سرشماري اين روستا از توابع سرشيو شهرستان مريوان مي باشد كه بروستايي جانوره:

 27سومنفر و پايه  29نفر،دوم  22دانش آموز در سه پايه مقطع ابتدايي (پايه اول 78اين روستا داراي  ر مي باشد،نف921

در تاريخ شروع   06/1396//08نفر ) دانش آموز مي باشدكه پروژه تعمير و نوسازي مدرسه انقالب روستا از تاريخ 

  ريال  بوده است000/100/...الزم براي انجام اين پروژه ر عتبابه اتمام رسيدا 27/06/1396

 34كه داراي  نفر جمعيت را دارد،315باد شهرستان مريوان مي باشد، كه آروستايي از بخش خاوو مير روستايي دره وران:

كه پرژه  نفر پايه ششم 6پايه پنجم،نفر 3نفر پايه چهارم، 5پايه سوم،نفر  9نفر پايه دوم، 3نفر پايه اول،8دانش اموز مي باشد(

 08/06/1396كه از تاريخ  پاه مريوانفرمايي بسيج سازندگي سا با كار تانقالب اسالمي اين روس زي و بهسازي مدرسهنوسا

  ريال انجام شده است 000/000/100با اعتبار  26/06/1396شروع و در تاريخ 

نفر مي 700؛  1390اين روستا از توابع  بخش مركزي شهرستان مريوان مي باشد كه بر اساس سرشماري  روستايي دري:

 16رم  چهانفر،پايه 20نفر،پايه سوم  17دوم نفر،پايه 10باشد(پايه اول دانش آموزمي 93وستاهم داراي داراي باشد كه اين ر

  نفر مشغول به تحصيل در مدرسه خوارزمي اين روستا مي باشند. 30نفر، و پايه پنجم و ششم هر كدام

اين نفر مي باشد 498ين روستا از توابع بخش مركزي شهرستان مريوان مي باشد،كه داراي جمعيت.اوستايي رشه ده:

نفر) مي  9پايه ششم نفر،14نفر،پايه پنجم9نفر،پايه سوم 12نفر،پايه دوم 6نفر محصل(پايه اول  59وستاهم داراي ر

با نظارت بسيج سازندگي سپاه مريوان انجام شد. اين پروژه نوسازي و تعمير از تاريخ باشند،پروژه تعمير و نوسازي 

  ريال انجام شده است000/000/100با اعتبار  26/06/1396شروع و در تاريخ 07/06/1396
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نفر   21كه  نفر مي باشد179 روستايي از توابع بخش مركزي شهرستان مريوان مي باشد با جمعيت روستايي كلكه جان:

نفر  6نفر،پايه پنجم 5نفر،پايه چهارم  1نفر،پايه سوم  4نفر،پايه دوم  3از ساكنان روستا مشغول به تحصيل هستند(پايه اول 

با اعتبار  26/06/1396لغايت  04/06/1396نفر)؛نوسازي  مدرسه خوارزمي كلكه جان  از تاريخ  2ششم و پايه 

  انجام شده است  ريال000/000/100

فر بر اساس سرشماري ن190ان مريوان مي باشد  با جمعيت..روستايي از توابع بخش مركزي  شهرست روستايي وسنه:

نفر، پايه  4نفر مشغول به تحصيل هستند(پايه اول  و سوم بدون دانش آموز پايه دوم  17كه ااز اين مقدار  مي باشد 1390

لغايت  08/06/1396نفر)پروژه تعمير و مرمت  مدرسه انقالب اسالمي 8نفر،پايه  ششم  2نفر،پايه پنجم  3چهارم 

  ريال انجام شد 000/000/100با اعتبار 25/06/1396

ريوان در  در بهسازي و نوسازي مسكن محرومان اقدمات زيادي رو انحام داده است  كه به نمونه هاي همچين سپاه م

توابع بخش مركزي شهرستان مريوان مي  روستايي اسكول ازكه ساكن  ساخت مسكن براي ع. راستي  اشاره خواهد شد.

مورد بهربرداري  1396يال كه در شهريور سال ر 000/000/100باشد،اين پروژه زير نظر بسيج سازندگي مريوان با اعتيار 

  قرار گرفت

ساخت خانه براي محروم روستايي  انجيران از  توابع بخش خاوو ميرآباد اقاي ر. بال افكن، اين پروژه زير نظر بسيج 

ويل داده به نامبرده تح 1396ريال كه در شهريور  000/120./000سازندگي سپاه مريوان انجام شده كه با اعتبار بيش از 

  شد

الم در روستاها شهرستان بسيج سازندگي نقش مهمي در شهرستان داشته است.به عنوان نمونه همچنين در احداث  خانه ع

ريال انجام  000/000/110با اعتبار  1396در روستايي كاني سفيد از توابع   بخش خاوو ميراباد شهرستان مريوان  در سال 

  شد

وايع بخش مركزي بسيج سازندگي در احداث زمين ورزشي نيز نقش مهمي داشته است،اين در روستايي كوره دره  از تو 

  ريال انجام شد 000/000/100با اعتبار  1396پروژه زير نظر بسيچ سازندگي سپاه مريوان در  اوايل مهر 

ريوان نيز نقش بسيج سازندگي سپاه مريوان درتعمير و نوسازي مسجد روستايي ويسه  در دهستان زريوار شهرستان م

  انجام شد 1396ريال  كه در  شهريور سال  000/000/100مهمي ايفا كرده است.اعتبار الزم  براي اين پروژه 

بسيج سازندگي سپاه مريوان  در احداث منبع آب روستايي رشه ده از توابع  بخش مركزي  شهرستان مريوان مي باشد كه 

  مي باشد ريال 000/000/100با اعتبار  1396در مرداد 
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در اين پژوهش سعي بر آن بود كه نگاهي به اقدمات بسيج سازندگي و سپاه شهرستان مريوان درعمران و آبادي  سكونتگاه 

به طور كلي  درمناطق روستايي و  توسعه  و عمران  روستاهاي مريوان  نقشي مهمي دارند، هاي روستايي شود، بسيج در 

ريال در روستاهاي  مذكور در  000/000/330/1امار موجود چيزي حدود بر اساس 96طرح شهيد شوشتري  در سال 

احداث و تمعير و نوسازي مدرسه، مساجد و سالن هاي ورزشي،خانه عالم  احداث شده است و در برنامه بسيج نيز وجود 

جراء دارد كه برخي بسيج برنامه رو در حال ا دارد كه خدمات بيشتري به تمام دهستان هاي شهرستان داشته باشد،همچنين 

  .از انها مورد شناسايي قرار گرفته است كه به برخي از انها اشاره خواهد شد

  1397طرح هاي در حال اجرا بسيج سازندگي سپاه مريوان،منبع:سپاه مريوان: 2جدول 

  وضعيت  مدارسي  كه نياز به تعمير دارند
جمعيت   نام روستا  رديف

  (نفر)
تعداد 
دانش 

  آموز

  تجهيزات آموزشي مورد نياز  وضعيت

(مدرسه سليمان بلكر  1
  خاطر)

، نقاشي ، ايزوگام ،  نياز به گچ كاري  12  143
آسفالت محوطه ، مرمت و حصار و احداث 
سرويس بهداشتي و تجهيز مدرسه وسايل 

  آموزشي دارد

 2سيستم  ، لب تاپ  2كامپيوتر  
، ميز  1، پرده نمايش  1سيستم  ، ديتا 

 1، وايت برد  6، ميز و نيمكت 1دبير 
  عدد

، نقاشي ، ايزوگام ،  نياز به گچ كاري  27  224  (دبستان استقالل)ماسيدر  2
آسفالت محوطه ، مرمت و حصار و تعمير 

  سرويس بهداشتي

 2سيستم  ، لب تاپ  1كامپيوتر  
، ميز  2، پرده نمايش  2سيستم  ، ديتا 

، وايت برد  10، ميز و نيمكت 2دبير 
  عدد 2

  كوليت حسين آباد  3
  (دبستان هدايت)

نياز به تعمير سرويس بهداشتي ، نقاشي ،   9  86
  ايزوگام و آسفالت محوطه

سيستم  1سيستم ، لب تاپ  1كامپيوتر 
، ميز و  1، پرده نمايش  1، ديتاد 
  عدد 1، وايت برد  2نيمكت 

نياز به گچ كاري ، نقاشي ، ايزوگام ،   27  224  ماسيدر(دبستان استقالل)  4
آسفالت محوطه ، مرمت و حصار و تعمير 

  سرويس بهداشتي

 2تاپ  سيستم  ، لب 1كامپيوتر  
، ميز  2، پرده نمايش  2سيستم  ، ديتا 

، وايت برد  10، ميز و نيمكت 2دبير 
  عدد 2

  كوليت حسين آباد  5
  (دبستان هدايت)

نياز به تعمير سرويس بهداشتي ، نقاشي ،   9  86
  ايزوگام و آسفالت محوطه

سيستم  1سيستم ، لب تاپ  1كامپيوتر 
، ميز و  1، پرده نمايش  1، ديتاد 
  عدد 1، وايت برد  2 نيمكت

گيلي كران(مدرسه گيلي   6
  كران)

نياز به گچ كاري ، نقاشي ، محوطه سازي ،   24  174
ايزوگام ، تعمير سرويس بهداشتي ، 
تعويض درب و پنجره ، مرمت و حصار 
  كشي ، آسر كشي ، و آسفالت محوطه دارد

سيستم  2سيستم ، لب تاپ  1كامپيوتر 
ميز و  ، 2، پرده نمايش  2، ديتاد 
  عدد 2، وايت برد  10نيمكت 
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نياز به آسفالت محوطه ، تعمير سرويس   29  178  قاميشله (دبستان قاميشله)  7
  بهداشتي و نقاشي دارد

سيستم  1سيستم ، لب تاپ  1كامپيوتر 
، ميز و  1، پرده نمايش  1، ديتاد 
  عدد 1، وايت برد  5نيمكت 

محوطه سازي و آسفالت محوطه ، نياز به   17  121  شهسوار(دبستان شهسوار)  8
نقاشي ، گچ كاري ، تعمير سرويس 

  بهداشتي
 

  

سيستم  1سيستم ، لب تاپ  1كامپوتر 
، ميز و نيمكت  2، صندلي دبير  1، ديتا 

 عدد  1، وايت برد  5

  

نياز به محوطه سازي و آسفالت محوطه ،   18  179  دوپلوره( دبستان دوپلوره)  9
  گچ كاري و نقاشي و آسر كشي

سيستم  1سيستم ، لب تاپ  1كامپوتر 
، صندلي دبير  1، پرده نمايش  1، ديتا 

،   8،  ميز و نيمكت  2، ميز دبير  1
  عدد  1وايت برد 

توت سرخان(دبستان توت   10
  سرخان)

نياز به تعمير سرويس بهداشتي ، گچ كاري   14  133
 و نقاشي و آسفالت محوطه

  

سيستم  1سيستم ، لب تاپ  1كامپوتر 
، صندلي دبير  1، پرده نمايش  1، ديتا 

،   5،  ميز و نيمكت  2، ميز دبير  1
  عدد  1وايت برد 

  بع:امن

ي علمي پژوهشي بسيج،مركز مطالعات پژوهش )درآمدي بر بسيج شناسي اجتماعي، مجله 1373آزاد ملكي،تقي( •

 17ارتش بيست ميليوني،ش يك،  هاي

 8)آشنايي با تشكيالت وماموريت هاي  بسيج، مجله ي علمي پژوهشي بسيج، ص 1376افشار، علي رضا( •

)،نقش و جايگاه بسيج سازندگي در پيشرفت و توسعه همه جانبه،همايش هم انديشي بسيج 1388احمدي،امينه( •

-6سازندگي،صص بسيج سازمان و بسيج پژوهشكده تهران، و نقش آن  در توسعه همه جانبه ي كشور،  سازندگي

19  

 هم همايش جوانان، خالقيت و استعدادها شكوفايي در سازندگي بسيج نقش بررسي ،1388 علي،, كيا اصغر •

 بسيج سازمان و بسيج پژوهشكده تهران، كشور، جانبه همه توسعه در آن نقش و سازندگي بسيج انديشي

  42-32سازندگي

  340-330)جامعه شناسي انقالب،نشر ثالث ،صص1389پناهي،حسين( •

)،شبكه هاي اجتماعي و امنيت ملي ،تهديدات و فرصت ها،مجموعه مقاله هاي همايشي 1392خانيكي،اميرحسين( •

  436-403تخصصيي بررسي ابعاد شبكه هاي اجتماعي،صص

)،نقش بسيج دانشجو و طلبه در مقابله با 1390( شعبانعلي ذوالقدر؛محمدباقر،احمدوند،علي محمد و رمضانيان، •

  131،152،ص 11، شماره 4،دوره1390افزار عليه انقالب اسالمي، نشريه آفاق امنيت، تابستان تهديدهاي 
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 اصل تحقق در سازندگي بسيج نقش و اثر بررسي ،)1388( خليلي، مرضيه و زنوز هاشمي ساناز حبيبه؛, محمودي •

 كشور، جانبه همه توسعه در آن نقش و سازندگي بسيج انديشي هم همايش ايران، اسالمي اساسي قانون 44

  31-20صص سازندگي، بسيج سازمان و بسيج پژوهشكده تهران،

 سازندگي بسيج انديشي هم همايش سازندگي، بسيج هاي فعاليت در جوانان جايگاه )1388 (محمدرضا, محجوبي •
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