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پیامدهای رویکرد برنامهریزی متخصص محور در توانمندسازی و توسعه
پایدار روستایی (موردمطالعه :شهرستانهای پاکدشت و ری)
1

ناصر شفیعی ثابت* ،1نگین سادات میرواحدی

-1گروه جغرافياي انسانی و آمایش ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی ،تهران ،ایران
پذیرش مقاله1398/4/25 :
تأیيد نهایی مقاله1398/10/11 :
چکیده
براساس واکاوي متون توسعه تا اوایل دهله  1980مليددي ،رویکلرد عقدیلی گرایلی فلن محلور بلا اصلال
متخصصين بر روش برنامهریزي در اغلب کشورها غلبه داش  .این پلژوهش بله بررسلی جایگلاه شلاص هاي
توانمندسلازي متلأرر از رویکللرد کلاکم بللر فراگلرد برنامللهریزي و پياملدهاي کاصل از آن در توسلعه پایللدار
سکونتگاههاي روستایی پرداصته اس  .در این راستا ،با اینکله توانمندسلازي موللد روسلتایيان تضلمينکننده
توسعه روستایی اس  ،ليکن برناملهریزي از بلا بله پلایين و متخصل محلور موجلب توانمندسلازي ناموللد
روستایيان در ناکيه موردمطالعه شده اس و نتوانسته آنها را بهمثابه یکی از عناصر قدرت در کوزه مداصلهي
برنامهریزي روستایی درآورد .براي تبيين دقيق موضوع مسئله ،پژوهش کاضر بلا اسلتفاده از روش توصليفی -
تحليلی بر روي  54روستاي نمونه از  124روستاي ناکيه موردمطالعه انجام شد .در واقع رویکلرد برناملهریزي
متخص محور بهصورت سلطهآميز نتوانسته اکساس معنیدار بودن ،شایستگی ،صودباوري ،اعتماد ،قلدرت و
توانمندي را در بين روستایيان ایجاد نماید .بهگونهاي که باعث نارسایی در توسعه سکونتگاههاي روسلتایی در
ابعاد محيطی  -اکولوژیک ،اجتماعی – فرهنگلی و اقتصلادي شلده و تنهلا در ارتقلا شلاص هاي کالبلدي و
زیرساصتی روستاهاي موردمطالعه اررگذار بوده اس  .بنابراین ،تغيير بهسلوي رویکلرد اجتملاعمحور بلهمنظور
ارتقا شاص هاي توانمندسازي و توسعه پایدار روستایی پيشنهاد میگردد.
واژههای کلیدی :توانمندسازي ،توسعه روستایی ،شهرستانهاي پاکدش و ري ،رویکرد برنامهریزي متخص
محور.

*  -نویسنده مسئول:

Email: n_shafiei@sbu.ac.ir
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د ی گوناگون در برصی از کشورها ،اهمي
بهکارگيري این مؤلفهها در فراگرد عم
برنامهریزي و در سيلاس ها و برنلامهریزيهاي
اجتماعی -اقتصادي و ملی نادیده گرفته میشلود؛
بلیتلوجلهلی بله ایلنگلونله بلرنلاملهریلزيها و
غلفلل از مشلارک سلازملانهاي مردمی در
راستاي توانمندسازي و یکپارچلگی عمودي و
افقی در برناملهریزيهلا ( Draft Louth County
 )Development Plan, 2014نيز توسعه پایدار را
در ابعاد گوناگون در سکونتگاههاي روستایی و
شهري تح تأرير قرار میدهد .توجه به
توانمندسازي و ظرفي سازي ذينفعان روستایی
با تکيه بر « رویکرد ارتباطی» در برنامهریزي
بهوسيله یورگن هابرماس (مکتب انتقادي
فرانکفورت) و سپس فورستر (،1989 ،1993
 )1985بهعنوان یک روش جایگزین در مقاب
«رویکرد عقدیی گرایی فن محور» مطرح شد .در
ناکيه موردمطالعه نيز مجموعهاي از طرحها و
پروژهها براي روستایيان توسط سازمانهاي
گوناگون برنامهریزي شده اس  .چيرگی «رویکرد
متخص محور »2و «از با به پایين »3در روش و
مراک نظام برنامهریزي توسعه در ایران ،اررات
مخرب محيطی  -اکولوژیک و اجتماعی -
اقتصادي ،در سکونتگاههاي روستایی بهویژه در
ناکيه موردمطالعه به همراه داشته اس  .بدین -
ترتيب ضرورت دارد پيامدهاي اینگونه برنامهریزي
در فراگرد توسعه پایدار روستایی در این پژوهش
مورد واکاوي قرار گيرد .در این راستا ،تحقق
اهداف توسعه پایدار روستایی همانگونه که به
اتخاذ رویکردهاي مناسب توسعه اقتصادي،
اجتماعی و کالبدي متکی اس  ،نيازمند بهرهگيري
از رویکردي سازگار و مؤرر در فراگرد برنامهریزي
توسعه اس  .تاکنون دو رویکرد «عقدیی گرایی

مقدمه
براساس ادبيات و متون توسعه تا اوای دهه 1980
ميددي ،رویکرد عق گرایی فن محور بر روش
برنامهریزي غلبه داش  .بر این مبنا ،برنامهریزي
متخص محور ،با اتکا بر دانش فنی برنامهریزان و
ابزارها و روشهاي علمی صورت میگرف  .شالوده
این رویکرد بر انجام کليه مراک برنامهریزي با
اصال «برنامهریزان فن گرا »1اس و به مردم تنها
بهمثابه مرجع کسب اطدعات ضروري تلوجه
میشود ( .)Healey, 2004انجام مراک
برنامهریزي توسعه براساس این رویکرد ،که در
بسياري از کشورها همچون ایران رایج اس ،
چالشهاي زیادي در فراگرد برنامهریزي و توسعه
کانونهاي روستایی و شهري این کشورها ایجاد
میکند .بنابراین ،در بحث برنامهریزي توسعه
روستایی آنچه میتواند مورد توجه قرار گيرد
فراهمسازي زمينههاي مشارک مردم اس  .بهره -
گيري از توانمنديهاي مردم محلی موجب تفکيک
بين دو شيوه برنامهریزي براي مردم و برنامهریزي
با مردم شده که در برنامهریزي توسعه روستایی
تأکيد بر شيوه دوم اس (ازکيا و غفاري.)1388 ،
براي جه یابی برنامهریزي توسعه روستایی -
شهري به سوي پایداري اجتماعی  -اقلتصادي و
فراگرد تلوسعه پایدار تلوجه بله مقلوله
توانمندسازي ،ظرفي سازي ،توسعه ظرفيتی و
مشارک ساکنان کانونهاي جللمعلليتی در
فراگرد انلجام و علم برنامهریزي از بنياديترین
مقولههایی اس که در برنامهریزيهاي توسعه
موردتوجه ویژه قرارگرفته اس (راس 1386 ،؛
 .)Amundsen and Martinsen, 2015بهطوريکه
مشارک سازمانهاي دولتی و غيردولتی و
مشارک سایر بازیگران در برنامهریزيهاي توسعه
موجب یکپارچگی افقی و عمودي میشود؛ اما به
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فن محور» با اصال متخصصان و «ارتباطی»
درباره چهارچوب و فراگرد برنامهریزي توسعه به
بحث گذاشته شده اس که ]در نظام برنامهریزي
ایران[ بهرهگيري از «رویکرد عقدیی گرایی» در
فراگرد مذکور چيرگی داشته اس ؛ و رویکرد
ارتباطی که از اواصر قرن بيستم در ادبيات
برنامهریزي جهان مورد توجه قرار گرفته ،کاربرد
چندانی پيدا نکرده اس  .به دنبال نابسامانی
اقتصادي ،اجتماعی و محيط زیستی کاص از
«رویکرد عقدیی گرایی فن محور»« ،رویکرد
ارتباطی» وارد ادبيات برنامهریزي توسعه شد و
طی دهههاي  1980و  1990از جانب
اندیشمندان ،به ویژه دانشمندان علوم اجتماعی
مکتب انتقادي فرانکفورت ،همچون یورگن
هابرماس موردانتقاد قلرار گلرف ( ;Healey, 1997
.)Shafieisabet and Mirvahedi, 2019
برنامهریزي با رویکرد ارتباطی بهعنوان یکی از
روشهاي برنامهریزي در طول دهه گذشته اس
که در آن تصميمگيري در مورد مسائ توسط
همه افراد درگير در موضوع گرفته میشود .در این
رویکرد یک تغيير اساسی در کال هاي ملوجلود
اس و از بارزتلرین بازیلگران آن سلازمانهاي
غليردولتی هستند ( .)Martens, 2001برنامهریزي
توسعه روستایی فراگرد افزایش انتخاب مردم،
و
توانمندسازي
دموکراتيک،
گسترش
ظرفي سازي مردم بهمنظور تصميمگيري براي
شک دهی به فضاي زیس  ،افزایش رفاه و
صوشبختی ،گسترش فرص ها و ظرفي هاي
بالقوه ،تواناسازي زنان ،فقيران و کشاورزان مستق
و آزاد براي سازماندهی فضاي زیس صویش و
تواناسازي براي انجام کار گروهی اس  .در این
چارچوب اس که با نظریههاي جدید توسعه یعنی
ظرفي سازي و توانمندسازي و شبکهاي بهعنوان
کانون و پارادایم جدید همسو میشود (رکنالدین
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افتخاري و بدري .)1390 ،فرهنگ انگليسی
آکسفورد کلمه "  "Empowerرا اینچنين تعریف
کرده اس  :اعطاي قدرت یا اصتيار به کسی تا
بتواند چيزي را انجام دهد و یا ایجاد این اکساس
در فرد تا او بتواند کارهاي بيشتري را انجام دهد
(زمانی فر .)1387 ،کانتر ()Kanter, 1993
توانمندسازي را اعطاي قدرت به افرادي میداند
که در نقاط ناکارآمد کضور دارند .او قدرت را در
یک پيوستار تجسم میکند که در یک انتهاي آن
افراد فاقد قدرت و در انتهاي دیگر افراد توانمند با
اعتماد ،انگيزش ،تصميمگيري و بهصصوص
شکستن مرزهاي درونی بين مدیری و کارکنان
ارتباط دارد ( .)Kanter, 1993به عبارت دیگر،
مفهوم توانمندسازي در کانون مفاهيم جدید
توسعه و تقوی راهبردهاي فقرزدایی بهویژه در
مناطق ضعيفتر قرار دارد .توانمندسازي فراگرد
عم (اقدام) اجتماعی اس که مشارک مردم،
سازمانها و جوامع را در دستيابی به اهداف صود
ارتقا می دهد .با این نگاه توانمندسازي به معناي
قدرتمند شدن یا به عبارتی به قدرت دس یافتن
جه تسلط بر دیگران نيس  ،بلکه بيشتر قدرتی
اس که با دیگران جه تغيير مؤرر و ارربخش
تشریکمساعی میکند (رضوانی .)1390،ابعاد
توانمندسازي عبارتاند از:
آموزش و آگاهی بخشی :آموزش در روند
توانمندسازي ،به معنی انتقال نظاممند دانش،
اطدعات و مهارتهایی اس که به اشکال گوناگون
و باهدف تقوی توانمنديهاي فردي ،اجتماعی و
اقتصادي و بهبود فرص هاي شغلی آنان با تأکيد
بر صوداتکایی جامعه هدف انجام میشود.
دانش و مهارت :اطدعاتی اس که باتجربه؛ تعبير
و تأم ترکيب شده اس و اقدام صحيح را ممکن
میسازد.
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معنیدار بودن :یعنی اینکه فرد وظيفهاي را که
انجام میدهد بامعنی و ارزشلمند تلقلی کند؛
شایستگی :شایستگی یا صودباوري ،اعتقاد فرد به
توانایی و ظرفي صود براي انجام کارهلا اس ؛
تأرير :عبارت از کدي که در آن فرد توانایی نفوذ
در پيامدهاي کار صود را دارا اس ؛
صود تعيينی :یا کق انتخاب یک اکساس فردي در
مور د کق انتخاب براي تنظيم فعالي ها اس ؛
درکالیکه شایستگی یک مهارت رفتاري اس
همچنين ،به آزادي عم شلاغ در تعيين
فعالي هاي زم براي انجام وظایف شغلی اطدق
میگردد؛
اعتماد :در نهای اعتماد بله معنلی آن اسل کله
افراد اکساس کنند که بلا آنها منصفانه و یکسان
برصلللورد صواهلللد شلللد ( Fernandez and
.)Moldogaziev, 2013
توانمندسازي از طریق مشلارک فعلال ذينفعلان
محلی در تصلميمگيري ،برناملهریزي و همچنلين
اجراي پروژه ،افلراد را قلادر میسلازد در راسلتاي
بهبود جوامع گلام بردارنلد و در منلاطق روسلتایی
کشورهاي گوناگون در راستاي کاهش فقر میتواند
نتایج ارزشمندي به بار آورد ازجمله اینکه در ایلن
فراگرد روسلتائيان تواناییهلاي صلود را گسلترش
میدهند ،مشارک آنها در امور بيشتر میشلود و
اعتماد به نفس در آنها رشد میکند .براي کملک
به جوامع فقير براي اینکه از نااميدي به اعتماد بله
نفس برسند نياز بهنوعی مداصله صارجی بلهعنوان
مشوق میباشد تا جه کرک جامعه را به جهل
مثب سوق دهد .توانمندسازي و ارائله کمکهلاي
مللالی و فنللی در ایللن راه بسلليار ضللروري اسلل .
بنابراین در چهارچوب پارادایم نوین ،مشارک همه
مللردم ،توجلله بلله کقللوق انسللانها و مکللانهللا،
ظرفي ها و توانمندسلازي در فراگلرد برناملهریزي
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بهعنوان اصول راهبلردي مطلرح میباشلد و بلراي
تحقللق توسللعه پایللدار توجلله بلله ایللن اصللول
اجتنابناپلللذیر اسللل (رکناللللدین افتخلللاري و
همکاران .)1390 ،توانمندسلازي داراي  5مرکلله
اس که عبارتانلد از)1 :شلرایطی کله منجلر بله
ایجللاد کاللل روکللی  -روانللی ،اکسللاس عللدم
برصلللورداري از قللللدرت در افلللراد میگللللردد؛
)2بهکارگيري راهبردها و تاکتيکهلاي ملدیریتی؛
)3فراهم آوردن اطدعات مربوط بله صودبلاوري در
مورد افراد ازجملله در کاشليه مانلدهها؛ )4نتلایج
کاصلل از تجربلله توانمندسللازي در مللورد افللراد
ازجمله در کاشيه ماندهها؛ )5ابتکلار عمل در راه
دستيابی به اهداف وظيفهاي که منجلر بله تلدش
ملداوم در ایلن مسلير میشلود ( Amundsen and
 .)Martinsen, 2015آلمنلدینگر ( Allmendinger,
 )2002تأکيد میکند که فن گرا بودن بيش از کد
یکی از چالشهاي نظري و عملی برنامهریزي اس
و در ابعاد توسعه ارر منفی میگلذارد .برناملهریزي
با رویکرد ارتباطی  -مشارکتی یک مسير و جهل
مهللم بللراي برنامللهریزي اسلل و پتانسللي هاي
قاب توجهی براي عم داراس  .در پژوهشی دیگر،
نظریه برنامهریزي ارتباطی با تأکيد بر فراگردهلاي
مشارکتی بهطور گسترده بهعنوان پارادایم جدید و
غاللب در برنامللهریزي مطللرحشده و برناملهریزي
که بلا اصلال متخصل انجلام میشلود در ابعلاد
گوناگون توسلعه ارر منلفی بلر جللاي میگللذارد
( .)Foley and Lauria, 2000بلله سللخن دیگللر،
برنامهریزي که با اصال متخص انجلام میگيلرد
غيللر مشللارکتی اسلل  .ازایللنرو بانللک جهللانی از
مللواردي ماننللد توانمندسللازي ،ظرفي سللازي،
ارربخشی ،اشتراکگذاري هزینه و بهرهوري که در
توسعه مؤررند بهره بلرده اسل ( .)Paul, 1987بله
گونهاي که ،در فراگرد برناملهریزي رویکلرد اتخلاذ
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شده باید بهگونهاي باشد تا توانایی افراد را براي به
دس گرفتن و کنترل توسعه فراهم سازد .الگلوي
بهينه برنامهریزي با توجه به افزایش توانمندسازي
افللراد بللراي رفللع نيازهللاي آینللده همللراه باشللد
( .)Kennedy, 1996در ایللللللن راسللللللتا ،در
برنامهریزيهاي توسعه به توانمندي افراد و نهادها
در نواکی گوناگون و ایجلاد پلویش مردملی بلراي
برنامهریزي غيرمتمرکز بهترین روش قلمداد شلده
اسل (  .)Isaac and Harilal, 1997بله عبلارت
دیگلللر ،اعملللال توانمندسلللازي ،ظرفي سلللازي،
شفافسازي و پاسخ به نيازهاي جواملع محللی در
برنامهریزي توسعه باعلث میشلود کله دول هلاي
محلی به شراک در یک گفتگوي سازنده با جامعه
مدنی ترغيب شوند و این بهترین راه براي سنجش
نيازهاي جوامع محلی میباشد ( .)UN, 2005البته
با توجه به هر دول  ،شک گوناگونی از برنامهریزي
نياز اس  .در ساصتار اکثر دول ها برنامهریزي فنی
 ابللزاري و از بللا بلله پللایين اسلل  .بنللابراین،برناملهریزي ارتبللاطی بلهعنوان یللک پيشنيللاز در
ساصتار موجود مطرح اس که براسلاس مشلارک
در بخش صصوصی ،دولتی و داوطلبانه و در سطوح
محلی ،منطقهاي ،ملی و بينالمللی برقلرار شلود و
تغييللر رویکللرد از فنللی  -ابللزاري بلله ارتبللاطی در
برنامللهریزي عام ل مهمللی در تقوی ل مشللارک ،
توانمندسازي و سایر انگارههلاي نلوین در فراگلرد
توسعه اس ( .)Amdam, 2005بنلابراین ،رویکلرد
مشارکتی در فراگلرد برناملهریزي توسلعه موجلب
مشارک گسلتردهتر و تعامل ذينفعلان کليلدي،
شفافسللازي عمللومی و پاسللخگویی سللازمانها و
نهادها میشود و دستيابی به توسعه پایدار مستلزم
توانمندسللللازي ،ظرفي سللللازي ،مشللللارک و
بهکارگيري توان جمعی بازیگران گوناگون اسل و
باید توسط دول و برنامهریزان توسعه انجام گيلرد
( .)Ondrik, 1999در ایران هم نبود برناملهریزي و
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تهيه برنامههاي پنجساله توسعه در سلطح محللی،
نبود رابطه منطقی بين سطوح مللی ،منطقلهاي و
محلی برنامهریزي و کاکمي تصميمگيري با بله
پایين در این زمينه ،کاکمي برنامهریزي بخشلی،
نبود مشارک مردم و سازمانهاي غيردولتی و کم
توجهی به نگرش یکپارچه در برنامهریزي و توسعه
روسللتایی را مهمتللرین ویژگیهللا یللا بلله عبللارتی
نارسایی نظام برنامهریزي اسل کله اصلدح نظلام
برنامللهریزي توسللعه روسللتایی ضللروري قلمللداد
میشللود (رضللوانی .)1390 ،بلله سللخن دیگللر ،در
رویکرد عقدیی گرایی به دلي «تخص محوري»
و «ویژگلللی غيلللر مشلللارکتی» بلللا ناکامیهلللا و
ناتوانیهاي زیادي روبهرو بوده؛ و در شرایط کنونی
اتخاذ رویکرد ارتباطی از ضرورتهاي مهم فراگلرد
برنامهریزي توسعه روستایی کشور انگاشته میشود
(افتخاري و بهزاد نسب .)1383 ،همچنلين درجله
مطلوبي  ،تناسب و سازگاري برناملهریزي توسلعه
روسللتایی ،ارتبللاط نزدیکللی بللا روش کللاکم بللر
چگونگی عم برنامهریزي دارد .هرچه ميزان درک
متقاب و همراهی کنشلگران اصللی ،یعنلی ملردم
محلللی ،برنامللهریزان ،سياسلل گذاران و مللدیران
اجرایللی در مرکلللهي برنامللهریزي بيشللتر باشللد،
تصميمات براي توسعه روستا از سازگاري ،پذیرش
و ارربخشی بيشتري برصوردار صواهلد شلد و ایلن
مقولله بسللتگی بلله رویکللرد اتخللاذ شللده در روش
برناملللهریزي دارد .تلللا دهللله  ،1980بلللر نقلللش
برنامهریزان متخص بيشتر از سایر کنشلگران در
برنامهریزي تأکيد میشد .بهتدریج ناتوانیهاي این
رویکرد آشکار شد و در رویکردهاي نوین توسلعه و
توسللعه روسللتایی ،جللاي صللود را بلله رویکللرد
برنامللهریزي ارتبللاطی داد (بهللزاد نسللب.)1389 ،
براساس ادبيات و پيشنه موضوع و همچنين هدف
اصلی پژوهش چهارچوب مفهومی بلراي تجزیله و
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تحلي شاص ها و متغيرها ارائه میشلود ( شلک
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.)1

شک  :1چهارچوب مفهومی پژوهش

 11/94درصلللد مسلللاک اسلللتان تهلللران را در
برمیگيرد (سالنامه آماري استان تهلران.)1390 ،
این ناکيه از لحاظ موقعي ریاضی در  51درجه و
 40دقيقه طول و  35درجله و  28دقيقله علر
جغرافيایی قرار دارد (شک .)2

منطقه مورد مطالعه
سکونتگاههاي روسلتایی محلدوده موردمطالعله در
شهرستانهاي پاکدش و ري در کلوزه جنلوب و
جنوبشرق استان تهران استقرار یافتهاند .مساک
این ناکيله معلادل  2874کيللومتر مربلع اسل و

شک  :2محدوده جغرافيایی موردمطالعه و روستاهاي نمونه
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نمونه برابر ( )n= 54تعيين شد .در فراگلرد انجلام
کار براي بررسی برقراري رابطه معناداري متغيرهلا
از ضلریب همبسللتگی اسلپيرمن و کنللدال تللائوبی
براي دادههاي ترتيبی در مقيلاس طيفلی ليکلرت
استفاده شده اس  .همچنين ،بلراي شلدت ارلرات
مؤلفههاي اررگذار و اررپذیر از رگرسليون اسلتفاده
شده اس  .مؤلفهها ،شلاص ها و گویلههاي ملورد
بررسی در جداول  1و  2ارائه شلده اسل  .روایلی
صللوري پرسشللنامه تحقيللق توسللط صبرگللان و
متخصصللان صللاکبنظر در ارتبللاط بللا موضللوع
پژوهش و با اجراي نظرصواهی از آنها انجام شلده
اس  .پایایی پرسشنامه نيز از طریق آلفاي کرونباخ
برابللر  0/900میباشللد کلله گویللاي پایللایی بللا ي
پرسشنامه پژوهش اس (جدول .)3

مواد و روشها
براي بررسی وضع موجلود برناملهریزي بلا رویکلرد
متخصل محلور در ناکيله موردمطالعله ،تحقيلق
کاضر با استفاده از روش توصيفی -تحليلی انجلام
شللده اسلل  .جمللعآوري اطدعللات بلله دو شلليوه
کتابخانهاي و ميدانی صورت گرفته اسل  .جامعله
آماري پژوهش کاضر مجموع  124روستا در ناکيه
همگن جغرافيایی ،یعنی سلکونتگاههاي روسلتایی
شهرستانهاي پاکدش و ري در پيرامون کدنشهر
تهران میباشد .براي تعيين کجم نمونله تصلادفی
در تکمي پرسشنامه مسئولين و مطلعلين محللی
در سطح روستاها ،در مرکله اول ،از طریق فرملول
کوکران و فرمول تعلدی آن بلراي جامعله آملاري
کوچک ،با سطح اطمينلان  %95و دقل اکتملالی
 0/05و پلليش بللرآورد واریللانس  S2=0/25کجللم

جدول  :1مؤلفهها ،شاص ها و گویههاي مورد بررسی
مؤلفه اثرگذار

گویه

شاخص
آگاهی مردم نسب
آگاهی مردم نسب

بهکق و کقوق صود

به اولوی بندي پروژههاي عمرانی و غير عمرانی در کنار برنامهریزان

راهاندازي دوره هاي آموزشی و ترویجی براي مراقب از منابع طبيعی
آگاهی روستایيان براي پيگيري مراک گوناگون برنامهریزي و اجراي پروژه ها
سرمایه گذاري نهادهاي مسئول در ارتباط با استخدام نيروهاي ترویج و کارگروه هاي آموزشی در ارتباط با فعالي هاي کشاورزي
آموزش و آگاهی
بخشی

ميزان سرمایهگذاري نهادهاي مسئول در ارتباط با استخدام نيروهاي ترویج و کارگروه هاي آموزشی در ارتباط با فعالي هاي غير
کشاورزي
دسترسی به فرص هاي آموزشی موجود در ارتباط با مسائ گوناگون
برنامههاي آموزشی ارائهشده جه

بهبود روشهاي توليد کشاورزي

برنامههاي آموزشی ارائهشده به روستایيان جه

بهبود روشهاي توليد غير کشاورزي

برگزاري دورههاي متنوع آموزشی صنایعدستی ،کارگاههاي متنوع کرفه آموزي براي زنان و مردان
برنامههاي آموزشی ارائهشده به روستایيان جه

کفظ محيطزیس و کشاورزي پایدار

دانش و مهارتهاي کرفهاي روستایيان در رابطه با فعالي هاي کشاورزي و غير کشاورزي

توانمندسازی

دانش و مهارت گروههاي محروم و آسيبپذیر

روستاییان
دانش و مهارت و

مهارت روستایيان براي تأمين و بهرهمند ي از امکانات صدماتی موردنياز

توسعه منابع
انسانی

فراهم سازي محيط کار کشاورزي مناسب
فراهم سازي محيط کار غير کشاورزي مناسب
استفاده از تجربهها و دانش بومی روستایيان در اجراي برنامهها و پروژه ها
استفاده از تجربهها و دانش بومی روستایيان براي ارتقا توليدات کشاورزي و غير کشاورزي
مشخ

و روشن بودن هدفها و سياس هاي برنامهریزي براي روستایيان

شفافسازي نهادهاي مسئول در زمينه آیيننامهها و مقررات مربوط به طرحهاي توسعه
شفاف و روشن بودن هدف از اجراي طرحهاي گوناگون توسعهاي
شفافسازي

شفاف و روشن بودن اولوی بندي اجراي طرحها و پروژههاي گوناگون توسعهاي
شفاف بودن تخصي

اعتبار و ميزان آن براي اجراي طرحها و پروژه هاي گوناگون توسعهاي

شفاف بودن تصميمگيريها ،نهادهاي مسئول فعالي هاي گوناگون اقتصادي ،اجتماعی و عمرانی
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محور در توانمندسازي و توسعه
مصمم کردن افراد در انجام کارهاي کشاورزي
مصمم کردن افراد در انجام کارهاي غير کشاورزي
صطرپذیري در انجام فعالي هاي غير کشاورزي

شایستگی

صدقي افراد در ارتباط با فعالي هاي کشاورزي و غير کشاورزي
با بردن اعتمادبهنفس
ایجاد مؤسسات هدفمند براي تقوی

شایستگی ها و توانایی ها

اکساس تعلق و مسئولي پذیري در زمينه فعالي هاي گوناگون اجتماعی و اقتصادي
معنی داري

ایجاد اکساس تعلق و مسئولي پذیري در زمينه فعالي هاي گوناگون عمرانی و زیربنایی
ایجاد اکساس تعلق و مسئولي پذیري مسئولين محلی در زمينه ک مسائ متعدد روستا
انگيزه زم را در روستایيان براي فراگيري مراک برنامهریزي و اجراي پروژهها
اصتيار زم براي انجام امور مربوط به بهبود فعالي کشاورزي
اصتيار زم براي انجام امور مربوط به بهبود فعالي

صود تعيينی

غير کشاورزي به افراد

پيشگام شدن روستایيان در انجام کارهاي (داوطلبانه) در امور اجتماعی و اقتصادي
پيشگام شدن روستایيان در انجام کارهاي (داوطلبانه) براي ک مسائ زیربنایی
ایجاد روکيه صداق و روراستی و کس اعتماد به یکدیگر
تفاهم جمعی در انجام امور اجتماعی و اقتصادي
تفاهم جمعی در انجام امور عمرانی و زیربنایی

اعتماد ،اطمينان

به مناسب بودن اجراي طرحهاي عمرانی و غير عمرانی

اعتماد روستایيان نسب
اطمينان زم در روستایيان نسب

به موفقي آميز بودن اجراي طرحهاي عمرانی و غير عمرانی

ایجاد کس همکاري و صميمي بين نهادهاي تصميم گيرنده و روستایيان
در شک پذیري نهادها و سازمان هاي متعدد و مجزاي تصميمگيري
همکاري و صميمي

بين نهادهاي تصميمگيرنده

همدلی و دلسوزي مسئولين و مدیران با مردم
همدلی و
پاسخگویی

درک شرایط و مشکدت گروههاي روستایی آسيبپذیر توسط نهادهاي مسئول
همدلی ساکنين با یکدیگر در امور و مسائ گوناگون اقتصادي ،اجتماعی  -فرهنگی و عمرانی
پاسخگو بودن مدیران و برنامهریزان در برابر عملکرد صود
توجه و نظارت ساکنين در اجراي برنامهها و پروژه هاي توسعه روستایی
ایجاد ابتکار عم در فعالي هاي کشاورزي
ایجاد ابتکار عم در فعالي هاي غير کشاورزي

تأرير و ارربخشی
انجام درس
تقوی

کارها در ارتباط با فعالي هاي کشاورزي و غير کشاورزي
بيشتر در توسعه محلی

نهادهاي غيردولتی ،تشک هاي مردمی  -محلی براي مشارک
ایجاد بنگاههاي صدماتی و اقتصادي

نهادگرایی و
تشک سازي

ایجاد و تقوی
ایجاد و تقوی
ایجاد و تقوی

تشک هاي محلی

نهادهاي مالی – اعتباري صرد و غيردولتی

نهادها و گروههاي کار محلی براي کفاظ از منابع طبيعی
مشورت در اجراي برنامهها و پروژهها

پایبندي مدیران و مسئولين براي مشارک

دادن روستایيان و مسئولين محلی

ارتباط بين مدیران با دهياري و شوراي اسدمی براي مشارک
مشارک

در برنامهها و پروژهها

فراهم کردن زمينه تعام و مشارک کارشناسان با روستایيان در ارتباط با
فعالي هاي کشاورزي و غير کشاورزي
تدوین قوانين مناسب براي جلب نظر و تضمين مشارک

عمومی و جمعی

دصال مردم در تصميمگيريهاي گوناگون
دصال مردم در تدوین برنامهها و اجراي طرحها
شراک

در منافع کاص از طرحهاي توسعه
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ارزشيابی طرحها و برنامهها
مشارک روستایيان در تصميمگيريهاي اجتماعی ل اقتصادي و عمرانی
همکاري و مشارک روستایيان با یکدیگر در فعالي هاي کشاورزي و بهبود آن
همکاري و مشارک روستایيان با یکدیگر در فعالي هاي غير کشاورزي
تنظيم روابط

تعام ميان مردم ،مدیر و برنامهریزان براي اجراي طرحها و پروژه ها

عناصر قدرت

روابط ميان مردم ،مدیر و برنامهریزان

جدول  :2مؤلفه اررپذیر ،شاص ها و گویههاي مرتبط
مؤلفه اثرپذیر

ابعاد

گویه

معیار

بهبود وضعي اراضی مرتعی
بهبود کمي و کيفي زمينهاي کشاورزي
کم شدن فرسایش و کفظ کيفي صاک

بهبود منابع سرزمين

بهبود وضعي دامداري در روستا

محيطی-
اکولوژیک

کاهش آبهاي سطحی و زیرزمينی
بهبود کمي و کيفي آب (چاه و قنات)
بهبود وضعي سيستم فاضدب
بهبود دامداري صانوارهاي روستایی

بهبود بهداش محيط

بهبود نحوه جمعآوري و دفع زباله در روستا
بهبود وضعي سدم مردم

بهبود مراقب هاي
اجتماعی

بهبود امني اجتماعی روستا
ارتقا کيفي زندگی از طریق فرص ها براي تحصيدت ،آموزش ،صدمات

اجتماعی -
فرهنگی

بهبود کيفي اشتغال و درآمدزایی

بهبود کيفي زندگی

بازسازي و نوسازي مساکن روستایی
کاهش مهاجرت روستایيان

توسعه

بهبود وضعي روستایيان در دسترسی به اینترن
بهبود زیرساص نهادي

سکونتگاههای

بهبود وضعي تشک هاي محلی در روستا
بهبود فعالي هاي فرهنگی و هنري

روستایی

بهبود مشارک روستایيان (مشارک جمعی) در انجام کارهاي روستا

بهبود مشارک

بهبود و رفع فقر روستایيان
اقتصادي

بهبود کاهش آسيبپذیري روستایيان

بهبود عدال و رفاه
اقتصادي

بهبود کارایی روستایيان
بهبود نرخ پسانداز پول در بانک
بهبود سطح درآمد
بهبود واکدهاي مسکونی نوساز
بهبود وضعي واکدهاي مسکونی مهندسی ساز
بهبود مسکنهاي بهسازي و مقاومسازي شده روستایی

بهبود مسکن روستایی

بهبود مسکن غيراستاندارد

کالبدي –
زیرساصتی

تعداد و مساک واگذاري زمينها براي ساص واکدهاي مسکونی
بهبود صدمات زیرساصتی و رفاهی
بهبود دسترسی به بازارها براي فروش محصو ت

بهبود دسترسی به صدمات

بهبود وضعي کاربريهاي تجاري مانند مغازهها
بهبود وضعي کاربريهاي آموزشی مانند مدارس
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بهبود وضعي معابر روستا

جدول  :3پایایی پرسشنامه پژوهش
میانگین کل دادهها

واریانس

انحراف استاندارد

ضریب آلفای کرونباخ

2 /81

1809 /298

42 /536

0 /900

اس  .براساس نتایج به دس آمده از بين  6گلروه
سنی ،بيشترین درصد پاسخگویان ،افراد متعلق به
گروه سنی  25-35معادل  40/7درصد بوده اس .
از ک  54پاسخدهنده در سکونتگاههاي روسلتایی
موردبررسی بيشترین افراد کارمند که معادل 29/6
درصد بوده و کمترین افراد داملدار بلا  1/9درصلد
بللوده اس ل  .بلله لحللاظ سللطح تحصلليدت پاسللخ
دهنلللدگان بيشلللترین افلللراد داراي کلللاردانی و
کارشناسللی بللا  44/4درصللد و کمتللرین سللطح
تحصلليدت در گللروه باسللواد (در کللد صوانللدن و
نوشتن) با  5/6درصد بوده اس (جدول .)4

نتایج
توصیف ویژگیهای فردی پاسخگویان

در این قسم  ،با بهرهگيري از دادههاي جمعآوري
شللده از پرسشللنامه ،بلله بيللان آمللار توصلليفی
ویژگیهایی از قبي جنسي  ،سن ،وضعي تأه ،
شغ و وضعي تحصليدت پاسلخگویان پرداصتله
شده اس  .براسلاس اطدعلات بله دسل آملده از
ویژگیهاي فردي پاسلخگویان ،در سلکونتگاههاي
روسللتایی ناکيللله موردمطالعللله ،از مجملللوع 54
پرسشنامهاي که توسط مسئولين محلی و مطلعين
در روستاهاي نمونه تکميل شلد 68/5 ،درصلد از
پاسخگویان ملرد و کلدود  31/5درصلد زن بلوده

جدول  :4توزیع فراوانی و درصد ویژگیهاي فردي پاسخگویان
شرح
جنسیت

سن

فراوانی

درصد

شرح

فراوانی

درصد

مرد

37

68 /51

باسواد

3

5 /55

زن

17

31 /48

راهنمایی

6

11 /11

جمع

54

100

دبيرستان (دیپلم)

17

31 /48

25- 35

22

40 /74

کاردانی و کارشناسی

24

44 /44

تحصیالت

36-46

19

35 /18

کارشناسیارشد و با تر

4

7 /40

47- 57

11

20 /37

کارمند

16

29 /62

57-67

1

1 /85

آزاد

13

24 /07

با ي 67

1

1 /85

کشاورز

9

16 /66

جمع

54

100

دامدار

1

1 /9

سایر موارد

15

27 /77

شغل

آگاهی بخشلی ،دانلش و مهلارت و توسلعه منلابع
انسانی ،اعتماد و اطمينان ،مشارک در برنامهریزي
با مؤلفه توسعه پایدار نشان میدهد .بدین ترتيلب،
بللا ارتقللا سللطح شللاص هاي نللامبرده شللده در
برنامهریزي روستاهاي موردمطالعه ،سلطح توسلعه
پایدار سکونتگاههاي روستایی نيز افلزایش صواهلد

بررسی رابطه بین مؤلفههای اثرگذار و اثرپذیر

با استفاده از سنجه پيوند اسپيرمن ،رابطه هرکدام
از مؤلفههاي توانمندسلازي بلا مؤلفلههاي توسلعه
پایدار ،موردسنجش و ارزیابی قرار گرفتله .مطلابق
جدول  5نتيجه به دس آمده وجود رابطه معنادار
(پایينتر از آلفا  )0/05بلين مؤلفلههاي آملوزش و
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یاف  .بين مؤلفه شایسلتگی بلا توسلعه پایلدار بله
دلي با تر بودن ميلزان  sigاز آلفلا  ،0/05رابطله
معناداري وجود ندارد .یعنی کمتوجهی به مصلمم
کردن افلراد در انجلام کارهلاي کشلاورزي و غيلر
کشللاورزي ،صطرپللذیري در انجللام فعالي هللاي
غيرکشللاورزي ،صدقيلل افلللراد در ارتبللاط بلللا
فعالي هاي کشاورزي و غير کشاورزي ،بلا بلردن
اعتمللاد بلله نفللس روسللتایيان ،ایجللاد مؤسسللات
هدفمند براي تقوی شایستگیها و تواناییها متأرر
از رویکلرد کلاکم بللر فراگلرد برناملهریزي موجللب
توسعه پایدار روسلتایی نشلده اسل  .بلين مؤلفله
معنیداري با توسعه پایدار بله دليل بلا تر بلودن
ميزان  sigاز آلفلا  ،0/05رابطله معنلاداري وجلود
نلللدارد .بنلللابراین ایجلللاد اکسلللاس تعللللق و
مسللللئولي پذیري در روسللللتایيان در زمينلللله
فعالي هاي گوناگون اجتماعی و اقتصلادي ،ایجلاد
اکساس تعلق و مسئولي پذیري در روستایيان در
زمينه فعالي هلاي گونلاگون عمرانلی و زیربنلایی،
ایجاد اکساس تعلق و مسلئولي پذیري مسلئولين
محلی در زمينه ک مسائ متعدد روسلتا ،انگيلزه
زم در روسلللتایيان بلللراي فراگيلللري مراکللل
برنامهریزي و اجراي پروژهها متأرر از رویکرد کاکم
بر فراگرد برنامهریزي در سطح پایينی بوده اسل .
بين مؤلفه صود تعيينی با توسعه پایلدار بله دليل
بللا تر بللودن ميللزان  sigاز آلفللا  ،0/05رابطلله
معناداري نيسل  .بلدینترتيلب نبلود اصتيلار زم
براي انجام امور مربوط به بهبود فعالي کشلاورزي
و غير کشاورزي به افراد ،پيشگام شدن روستایيان
در انجام کارهلاي داوطلبانله در املور اجتملاعی و
اقتصللادي ،پيشللگام شللدن روسللتایيان در انجللام
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کارهاي داوطلبانه براي ک مسائ زیربنایی باعث
بهبود ابعاد توسعه پایدار روستایی نشده اس  .بين
مؤلفه تأرير و ارربخشی با توسعه پایلدار بله دليل
بللا تر بللودن ميللزان  sigاز آلفللا  ،0/05رابطلله
معناداري وجود ندارد .یعنی کمتلوجهی بله ایجلاد
ابتکللار عملل در فعالي هللاي کشللاورزي ،انجللام
درس کارها در ارتباط با فعالي هاي کشلاورزي و
غير کشاورزي متأرر از رویکلرد کلاکم بلر فراگلرد
برنامللهریزي موجللب بهبللود ابعللاد توسللعه پای لدار
روسللتایی نشللده اس ل  .بلين مؤلفلله نهللادگرایی و
تشک سازي با توسعه به دلي با تر بودن ميلزان
 sigاز آلفلا  ،0/05رابطله معنلاداري وجلود نللدارد.
بنابراین نگرش کاکم بر برنامهریزي بهگونهاي بوده
کللله تشلللکي و تقویللل نهادهلللاي غيردولتلللی،
تشک هاي مردمی -محلی براي مشلارک بيشلتر
در توسللعه محلللی ،ایجللاد بنگاههللاي صللدماتی و
اقتصادي ،ایجاد و تقوی تشک هاي محلی ،ایجاد
و تقویللل نهادهلللاي ملللالی -اعتبلللاري صلللرد و
غيردولتی ،ایجاد و تقوی نهادها و گروههلاي کلار
محلی براي کفاظ از منابع طبيعی ملدنظر قلرار
نداده و این مسئله موجب بهبود ابعاد توسعه پایدار
روستایی نشده اس  .بين مؤلفه تنظيم روابط ميان
عناصر قدرت با توسعه به دلي با تر بودن ميلزان
 sigاز آلفلا  ،0/05رابطله معنلاداري وجلود نللدارد.
یعنی نبود تعام ميان مردم ،ملدیر و برناملهریزان
براي اجراي طرحها و پروژهها ،روابط ميان ملردم،
مدیر و برنامهریزان در فراگلرد برناملهریزي زمينله
بهبود ابعاد توسعه پایدار روستایی را فراهم نکلرده
اس .

جدول  :5بررسی رابطه بين مؤلفههاي اررگذار و اررپذیر براساس دیدگاه مسئولين محلی و مطلعين
شاخصها

مؤلفه

گویهها

اثرپذیر
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آگاهی مردم نسب به اولوی بندي پروژههاي عمرانی و غير عمرانی در
کنار برنامهریزان

0/010

0/347

دارد

راهاندازي دوره هاي آموزشی و ترویجی براي مراقب از منابع طبيعی

0/001

0/429

دارد

آگاهی روستایيان براي پيگيري مراک مختلف برنامهریزي و اجراي
پروژهها

0/001

0/444

دارد

سرمایه گذاري نهادهاي مسئول در ارتباط با استخدام نيروهاي ترویج و
کارگروههاي آموزشی در ارتباط با فعالي هاي کشاورزي

0/054

0/238

دارد

آموزش و
ميزان سرمایهگذاري نهادهاي مسئول در ارتباط با استخدام نيروهاي
آگاهی بخشی ترویج و کارگروههاي آموزشی در ارتباط با فعالي هاي غير کشاورزي
دسترسی به فرص هاي آموزشی موجود در ارتباط با مسائ مختلف

0/020

0/316

دارد

0/000

0/479

دارد

برنامههاي آموزشی ارائهشده جه بهبود روشهاي توليد کشاورزي

0/006

0/368

دارد

برنامههاي آموزشی ارائهشده به روستایيان جه بهبود روشهاي توليد
غير کشاورزي

0/042

0/277

دارد

برگزاري دورههاي متنوع آموزشی صنایعدستی ،کارگاههاي متنوع
کرفهآموزي براي زنان و مردان

0/000

0/529

دارد

برنامههاي آموزشی ارائهشده به روستایيان جه کفظ محيطزیس و
کشاورزي پایدار

0/000

0/510

دارد

0/000

0/471

دارد

0/008

0/359

دارد

0/001

0/446

دارد

0/024

0/306

دارد

0/002

0/418

دارد

0/000

0/497

دارد

استفاده از تجربهها و دانش بومی روستایيان براي ارتقا توليدات
کشاورزي و غير کشاورزي

0/015

0/330

دارد

مصمم کردن افراد در انجام کارهاي کشاورزي

0/051

0/257

دارد

مصمم کردن افراد در انجام کارهاي غير کشاورزي

0/033

0/291

دارد

صطرپذیري در انجام فعالي هاي غير کشاورزي

0/647

0/064

ندارد

صدقي افراد در ارتباط با فعالي هاي کشاورزي و غير کشاورزي

0/562

0/08

ندارد

با بردن اعتماد به نفس

0/820

0/032

ندار

ایجاد مؤسسات هدفمند براي تقوی شایستگیها و تواناییها

0/062

0/292

ندارد

ایجاد اکساس تعلق و مسئولي پذیري در روستایيان در زمينه
فعالي هاي مختلف اجتماعی و اقتصادي

0/864

0/024

ندارد

ایجاد اکساس تعلق و مسئولي پذیري در روستایيان در زمينه
فعالي هاي مختلف عمرانی و زیربنایی

0/264

0/155

ندارد

انگيزه زم را در روستایيان براي فراگيري مراک برنامهریزي و اجراي
پروژهها

0/343

0/132

ندارد

اصتيار زم براي انجام امور مربوط به بهبود فعالي کشاورزي

0/454

0/104

ندارد

اصتيار زم براي انجام امور مربوط به بهبود فعالي غير کشاورزي به

0/856

0/025

ندارد

دانش و مهارتهاي کرفهاي روستایيان در رابطه با فعالي هاي
کشاورزي و غير کشاورزي
دانش و مهارت گروههاي محروم و آسيبپذیر
مهارت روستایيان براي تأمين و بهرهمندي از امکانات صدماتی موردنياز
دانش و

فراهمسازي محيط کار کشاورزي مناسب

مهارت

فراهمسازي محيط کار غير کشاورزي مناسب
استفاده از تجربهها و دانش بومی روستایيان در اجراي برنامهها و
پروژهها

شایستگی

معنیداری

خود تعیینی
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0/002

0/408

دارد
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افراد

اعتماد و
اطمینان

تأثیر و
اثربخشی

نهادگرایی و
تشکلسازی

مشارکت

پيشگام شدن روستایيان در انجام کارهاي (داوطلبانه) در امور اجتماعی
و اقتصادي

0/469

0/101

ندارد

پيشگام شدن روستایيان در انجام کارهاي (داوطلبانه) براي ک مسائ
زیربنایی

0/734

0/048

ندارد

ایجاد روکيه صداق و روراستی و کس اعتماد به یکدیگر

0/028

0/300

دارد

تفاهم جمعی در انجام امور اجتماعی و اقتصادي

0/021

0/313

دارد

تفاهم جمعی در انجام امور عمرانی و زیربنایی

0/000

0/519

دارد

اعتماد روستایيان نسب به مناسب بودن اجراي طرحهاي عمرانی و غير
عمرانی

0/036

0/287

دارد

اطمينان زم در روستایيان نسب به موفقي آميز بودن اجراي
طرحهاي عمرانی و غير عمرانی

0/000

0/579

دارد

ایجاد کس همکاري و صميمي بين نهادهاي تصميمگيرنده و
روستایيان در شک پذیري نهادها و سازمانهاي متعدد و مجزاي
تصميمگيري

0/000

0/678

دارد

همکاري و صميمي بين نهادهاي تصميمگيرنده

0/043

0/279

دارد

ایجاد ابتکار عم در فعالي هاي کشاورزي

0/014

0/334

دارد

ایجاد ابتکار عم در فعالي هاي غير کشاورزي

0/456

0/104

ندارد

انجام درس کارها در ارتباط با فعالي هاي کشاورزي و غير کشاورزي

0/172

0/191

ندارد

تشکي و تقوی نهادهاي غيردولتی ،تشک هاي مردمی -محلی براي
مشارک بيشتر در توسعه محلی

0/078

0/242

ندارد

ایجاد بنگاههاي صدماتی و اقتصادي

0/087

0/238

ندارد

ایجاد و تقوی تشک هاي محلی

0/814

0/033

ندارد

ایجاد و تقوی نهادهاي مالی – اعتباري صرد و غيردولتی

0/473

0/100

ندارد

ایجاد و تقوی نهادها و گروههاي کار محلی براي کفاظ از منابع
طبيعی

0/197

0/180

ندارد

مشورت در اجراي برنامهها و پروژهها

0/664

0/060

ندارد

پایبندي مدیران و مسئولين براي مشارک دادن روستایيان و مسئولين
محلی

0/432

0/0900

ندارد

برقراري ارتباط بين مدیران و برنامهریزان با دهياري و شوراي اسدمی
براي مشارک در برنامهها و پروژهها

0/018

0/322

دارد

فراهم کردن زمينه تعام و مشارک کارشناسان با روستایيان در
ارتباط با فعالي هاي کشاورزي و غير کشاورزي

0/004

100

دارد

تدوین قوانين مناسب براي جلب نظر و تضمين مشارک عمومی و
جمعی

0/034

0/290

دارد

دصال مردم در تصميمگيريهاي مختلف

0/014

0/337

دارد

دصال مردم در تدوین برنامهها و اجراي طرحها

0/053

0/246

دارد

شراک در منافع کاص از طرحهاي توسعه

0/055

0/635

دارد

ارزشيابی طرحها و برنامهها

0/001

0/155

دارد

مشارک روستایيان در تصميمگيريهاي اجتماعی ل اقتصادي و عمرانی

0/001

0/225

دارد

همکاري و مشارک روستایيان با یکدیگر در فعالي هاي کشاورزي و
بهبود آن

0/001

0/439

دارد

همکاري و مشارک روستایيان با یکدیگر در فعالي هاي غير کشاورزي

0/054

0/245

دارد
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تعام ميان مردم ،مدیر و برنامهریزان براي اجراي طرحها و پروژهها

0/040

0/239

دارد

روابط ميان مردم ،مدیر و برنامهریزان

0/025

0/305

دارد

میان عناصر
قدرت

پللایينی قللرار دارنللد از مللدل رگرسلليون کللذف
گردیدند .براساس نتایج به دسل آملده جلدول 6
ميلللان دو مؤلفلللهي توانمندسلللازي در فراگلللرد
برنامهریزي با توسعه به ميزان  0/335همبسلتگی
وجود دارد؛ و شاص هاي توانمندسازي روستایيان
به ميزان  11/2درصد تبيين کننلده بهبلود ابعلاد
توسعه پایدار روستایی اس .

ارزیابی تأثیر مؤلفههای توانمندسازی بر توسععه
پایدار روستایی

آزمونهللاي همبسللتگی نشللان داد شللاص هاي
موردتوجلله در فراگللرد برنامللهریزي در راسللتاي
توانمندسازي ذينفعان محلی ،مؤلفههاي آموزش و
آگاهی بخشی ،دانش و مهارت بلوده اسل کله در
توسللعه پایللدار روسللتایی ارللر گذاشللته اسلل .
شاص هاي دیگر به دلي اینکه رابطه همبسلتگی
آنها مطابق جدول  5معنلیدار نشلد و در سلطح

جدول  :6نتایج رگرسيون شاص هاي اررگذار مؤلفه توانمندسازي بر توسعه روستاهاي ناکيه موردمطالعه
مدل

ضریب همبستگی چندگانه r

ضریب تعیین R2

ضریب تعیین تعدیلشده Rad

اشتباه معیار

1

0 /335

0 /112

0 /077

0 /611

تغييللرات مؤلفلله اررپللذیر سللطح توسللعه پایللدار
سکونتگاههاي روستایی در ناکيه موردمطالعه اس
(جدول .)7

همچنين ،براساس مقدار محاسبهشده بلراي  ،Fدر
سطح اطمينان  95درصد ،میتوان گف که از نظر
مسلئولين محللی ،ترکيللب صطلی مؤلفله اررگللذار
بلله طور معنللاداري قللادر بلله تبيللين و پيشبينللی

جدول  :7معناداري رگرسيون شاص هاي اررگذار مؤلفه توانمندسازي بر توسعه پایدار روستاهاي ناکيه موردمطالعه
)ANOVA(b
مدل

مجموع مربعات

درجه آزادی df

میانگین مربعات

ارر رگرسيونی

2 /398

2

1 /199

باقيمانده

19 /028

51

0 /373

ک

21 /426

F
0 /214

سطح معناداری sig
0 /048

53

 :a Predictorsآموزش و آگاهی بخشی ،مهارت
 :b Dependent Variableتوسعه پایدار روستایی

بيشترین ميزان تأرير را بر توسعه پایلدار روسلتایی
داشته اس (جدول .)8
بر این شلالوده ،براسلاس دیلدگاه پاسلخگویان ،در
کال کاضر شلاص هاي شایسلتگی ،معنلیداري،
صود تعيين ی ،اعتماد و اطمينان ،تأرير ،مشلارک ،

درنهای  ،براسلاس ضلریب اسلتاندارد شلده تلأرير
مؤلفه اررگذار بر مؤلفه اررپذیر ،نتایج نشان میدهد
کلله شللاص هاي توسللعه پایللدار سللکونتگاههاي
روستایی متأرر از  2شاص بوده که در این ميلان
آمللوزش و آگللاهی بخشللی در شللرایط موجللود
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نهادگرایی در تبيين توسعه پایدار روستایی جایگاه
صود را نيافته اسل  .تنهلا شلاص هاي معنلیدار
آمللوزش و آگللاهی بخشللی و دانللش و مهللارت
میباشند .یافتههاي پژوهش کاضلر از ایلن جهل
کلله رویکللرد برنامللهریللزي متخصلل محللور،
غيرمشارکتی اس  ،به شاص هاي ارتقلا دهنلده

توانمندسللازي از جمللله آمللوزش و آگاهیبخشللی،
دانش و مهارت کله بيشلترین تلارير را بلر توسلعه
پایللدار دارنللد کمتللوجهی میکنللد بللا یافتللههاي
آلمنلدینگر  ،2002فللولی و یوریللا  ،2000پللائول
 ،1987ایساک و هریدل  1997مطابق دارد.

جدول  :8ضرایب ميزان شدت تأريرات شاص هاي مؤلفه اررگذار و
مدل
1

ضریب استاندارد

شرح

124

اررپذیر (Coefficients )a

ضریب استاندارد

T

سطح معناداری sig
0 /000
0 /000

آموزش و آگاهی بخشی

B
0 /229

std
0 /144

β
0 /237

1 /592

دانش و مهارت

0 /170

0 /168

0 /151

1 /012

 :a Dependent Variableتوسعه پایدار روستایی

اجتماعی شام بهبود نيافتن رفع فقر روستایيان،
کاهش آسيبپذیري ،کارایی روستایيان ،بهبود نرخ
پسانداز پول در بانک و سطح درآمد در نواکی
روستایی ،در بعد اقتصادي شام بهبود نيافتن
وضعي سدم مردم ،امني اجتماعی روستا،
کيفي زندگی از طریق فرص ها براي تحصيدت،
آموزش ،صدمات ،کيفي اشتغال و درآمدزایی،
بازسازي و نوسازي مساکن روستایی ،مهاجرت
روستایيان ،وضعي تشک هاي محلی در روستا،
فعالي هاي فرهنگی و هنري و همچنين بهبود
مشارک روستایيان در انجام کارهاي روستا در
ناکيه موردمطالعه میباشد؛ اما به لحاظ کالبدي
سطح کمی و کيفی مساکن روستایی بهبود یافته و
دسترسی روستایيان به صدمات زیرساصتی و
رفاهی ،بازارها براي فروش محصو ت ،کاربريهاي
تجاري و آموزشی و وضعي معابر روستا افزایش
یافته اس .

نتیجهگیری
یافتههاي تحقيق به منظور ارزیابی وضع موجود
ناکيه موردمطالعه بيانگر این اس که از دیدگاه
پاسخگویان مسئولين محلی و مطلعين روستایی،
ميزان شایستگی ،معنیداري ،صود تعيينی ،اعتماد
و اطمينان ،تأرير و ارربخشی ،نهادگرایی و تشک
سازي ،مشارک در سطح پایينی بوده که با بهبود
آن میتواند در بهبود ابعاد توسعه پایدار روستایی
اررگذار شود .همچنين براساس آزمون همبستگی،
رویکرد کاکم بر برنامهریزي زمينه بهبود ابعاد
توسعه پایدار را بهجز در بعد کالبدي  -زیرساصتی
موجب نشده اس  .ب ه گونهايکه پيامدهاي آن در
بعد محيطی  -اکولوژیک ،بهبود نيافتن وضعي
زمينهاي
و کيفي
اراضی مرتعی ،کمي
کشاورزي ،کم شدن فرسایش و کفظ کيفي
صاک ،وضعي آبهاي سطحی و زیرزمينی و
کمي و کيفي آب ،وضعي سيستم فاضدب و
بهبود نحوه جمعآوري و دفع زباله ،در بعد
پانوشت

1-Technicalist
2-Expert-oriented

3-Up - down

پژوهشهاي دانش زمين

124

125

محور در توانمندسازي و توسعه

پيامدهاي رویکرد برنامهریزي متخص

منابع
 برنامهریزي توسعه روستایی.1390 ،.ر. م،رضوانی. ص304 ، نشر قومس، چا اول،در ایران
 و سجاسلی.ع. س، بدري،. ع،رکنالدین افتخاري بنيانهللللاي نظریللللهاي.1390 ،. ح،قيللللداري
، چلا اول،برنامهریزي کالبدي منلاطق روسلتایی
. ص353 ،انتشارات بنياد مسکن انقدب اسدمی
.1383 ،. ج، و بهزاد نسب. ع،رکنالدین افتخاري رویکردي انتقادي بله نظریله،برنامهریزي ارتباطی
برنامللهریللزي (بللا تأکيللد بللر برنامللهریللزي توسللعه
،8  دوره، فصلنامهي مدرس علوم انسانی،)روستایی
.22 -1  ص،1 شماره
، توانمندسللازي کارکنللان.1387 ،. م،زمللانی فللر، مجلله راهبلرد،دغدغه مهم سازمانهاي املروزي
.106 - 81  ص،2  شماره،1 سال

 توسعه روستایی بلا.1388 ،. غ، و غفاري. م،ازکيا نشلر، چلا سلوم،تأکيد بر جامعه روستایی ایران
. ص324 ،نی
، ظرفي سلللازي.1387 ،. م،اکمللدي ترشللليزي، چلا اول،دانشنامه مدیری شلهري و روسلتایی
انتشللارات سللازمان شللهرداريها و دهياريهللاي
. ص900 ،کشور
 تحلي و تعيلين فراگلرد.1389 ،. ج،بهزاد نسبمطللوب انجلام برنامللهریلزي توسلعه روسللتایی در
 روستا،کشور براساس رویکرد برنامهریزي ارتباطی
.74 - 51  ص،4  شماره13  دوره،و توسعه
 برنامهریزي تعلاملی ملدیری.1386 ،.ا. ل، راس،هماهنگ با تحول بلراي سلاصتن آینلده سلازمان
 نشلر، چلا دوم،ترجمه سهراب صليلی شلورینی
. ص333 ،مرکز

-Allmendinger, P., 2002. Towards a
post-positivist typology of planning
theory, Planning theory, v. 1(1), p. 7799.
-Amdam, J., 2005. Spatial planning in
rural areas, In Collection of PapersAESOP 2005 Congress, Vienna
University of Technology, Austria, v.
(1), p. 15-29.
-Amundsen, S. and Martinsen, Ø.L.,
2015. Linking empowering leadership
to job satisfaction, work effort, and
creativity: The role of self-leadership
and
psychological
empowerment,
Journal of Leadership & Organizational
Studies, v. 22(3), p. 304-323.
-Draft Louth Country Development
Plan, 2014. Volume 1 Written
Statement, 324 p.
-Fernandez, S. and Moldogaziev, T.,
2013. Employee empowerment and job
satisfaction in the US Federal
Bureaucracy: A self-determination

theory perspective, The American
review of public administration, v.
45(4), p. 375-401.
-Foley, J. and Lauria, M., 2000. Plans,
planning and tragic choices, Planning
Theory & Practice, v. 1(2), p. 219-233.
-Healey, P., 1997. Collaborative
planning: Shaping places in fragmented
societies, UBc Press, 340 p.
-Healey, P., 2004. The treatment of
space and place in the new strategic
spatial planning in Europe, International
journal of urban and regional research,
v. 28(1), p. 45-67.
-Isaac, T.T. and Harilal, K.N., 1997.
Planning for empowerment: People's
campaign for decentralised planning in
Kerala, Economic and Political Weekly,
p. 53-58.
-Kanter, R., 1993. Men and Women of
the Corporation, 2nd, Basic Book, New
York, 416 p.

پژوهشهاي دانش زمين

125

126

126-110  صفحات،1399  تابستان،42  شماره، سال یازدهم،پژوهشهاي دانش زمين

-Kennedy, M., 1996. Transformative
Community Planning: Empowerment
through Community Development,
Prepared for the 1996 Planners Network
Conference, p. 12-13.
-Martens, K., 2001. Communicative
planning theory: change needed to
change practice, reflections, v. 5(3), p.
283-306.
-Ondrik, R.S., 1999. Participatory
approaches to national development
planning.
Framework
for
Mainstreaming
Participatory
Development Processes into Bank
Operations, Asian Development Bank
(ADB), p. 1-15, Available in:
http://docplayer.net/44171202Participatory-approaches-to-nationaldevelopment-planning-richard-s-ondrik-

asian-development-bank.html
[Accessed 10/04/2020].
-Paul,
S.,
1987.
Community
participation in development projects,
Washington, DC: World Bank, p. 1-52.
-Shafieisabet, N. and Mirvahedi, N.,
2019. Policies and Planning Approach:
Challenges and Opportunities for Local
Stakeholders'
Empowerment
and
Sustainable Development (Case Study:
South and South-East Villages of
Tehran), Journal of Research and Rural
Planning, v. 8 (4), p. 127-147.
-United
Nations,
2005.
Decentralization: Poverty Reduction,
Empowerment
and
Participation,
Department of Economic and Social
Affairs, p. 1-185.

پژوهشهاي دانش زمين

126

