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چكيده
توانمندسازي ساکنان روستايي در افزايش درآمد و توسعه سكونتگاههاي روستايي مؤثر است .با اينوجود به داليل مختلفي
اهميت و جايگاه توانمندسازي ساکنان روستايي موردتوجه قرار نگرفته است .بدين ترتيب ميتوان گفت در برنامهريزيها و
سياست گذاري ها جايگاه توانمندسازي روستايي تشخيص داده نشده است .مقاله حاضر ،جايگاه توانمندسازي ساکنان روستايي
در توسعه اجتماعي سكونتگاههاي روستايي دهستان درام شهرستان طارم را نشان ميدهد .بنابراين ،اين تحقيق به شيوه
توصيفي-تحليلي ،رويكرد کمي و تحليل همبستگي جايگاه توانمندسازي روستايي را در توسعه اجتماعي سكونتگاههاي روستايي
مورد سنجش قرار داده است .جامعه آماري اين تحقيق  21سكونتگاه روستايي داراي سكنه است .از کل جامعه آماري حدود 31
درصد معادل  11سكونتگاه بهصورت تصادفي انتخاب شدند .براي تعميم اطالعات بهدستآمده بهکل جامعه آماري ،از روش
نمونهگيري کوکران استفاده شد .از کل 1911خانوار ،حجم نمونه برابر با  119خانوار تصادفي است .انتخاب خانوارهاي روستايي
براي پرسشگري بر اساس نمونهگيري تصادفي طبقهاي است .براي سنجش متغير وابسته يا اثرپذير سطح توسعه اجتماعي از
تعداد 29شاخص استفاده شده است .بدين منظور از ضريب همبستگي کندال تائوبي و آزمون رگرسيون چند متغيره براي سنجش
رابطه و اثرگذاري بين متغيرهاي پژوهش استفاده شد .در ارتباط با متغير مستقل يا اثرگذار توانمندسازي ساکنان سكونتگاهها
تعداد 31شاخص در چارچوب  9معيار آموزش و اطالعرساني دانش ،آگاهي و مهارت ،مشارکت و همكاري اقتصادي ،اجتماعي،
سياستگذاريها و تصميمگيري سنجيده شده است .نتايج نشان ميدهد که سطح و جايگاه توانمندسازي مردم در توسعه
اجتماعي سكونتگاههاي روستايي ناحيه موردمطالعه اندک بوده است .درنتيجه ميتوان نتيجه گرفت که رابطه معنيداري بين ابعاد
توانمندسازي روستايي پاسخگويان و توسعه اجتماعي روستايي وجود دارد.
واژهگان کليدي :توانمندسازی ،توسعه اجتماعی ،ساکنان روستایی ،دهستان درام شهرستان طارم
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مقدمه
عمران و توسعه روستایی درچند دهه اخیر همواره یکی از دغدغههای اصلی توسعه در ایران و اکثر کشورهای در حال
توسعه بوده است .در بسیاری از کشورها ،توسعه روستایی به مثابه راهبردی با اهمیت برای تأمین نیازهای اساسی و توزیع
بهینه منافع ناشی از توسعه ملی تلقی شده و بدین منظور نیز با شیوههای متعدد ،الگوهای متنوعی برای توسعه روستایی
تجربه شده که عمدتاً دستاورد مطلوبی نداشته و هنوز نیز سهم جوامع روستایی جهان سوم از توسعه و پیشرفت بسیار
اندك است (تعالی و همکاران .)19: 8951 ،زمینه الزم برای توانمندسازی افراد کمدرآمد و فقیر برای رسیدن به حقوق
خود از طریق دستیابی و کنترل بر منابع طبیعی سازمانهای موجود و تغییر یافته ،است .همچنین ،توانمندسازی فرآیندی
است که درآن افراد ،گروهها و سازمان ها بر مسائل و مشکالتی که با آن مواجه هستند ،کنترل و اختیار پیدا کنند .بنابراین،
هدف توانمندسازی کمک به افراد ضعیف است که تالش نمایند مهارتها و تواناییهایشان را برای کنترل عاقالنه بر
زندگی افزایش داده و بر ضعفهایشان غلبه نمایند و جنبههای مثبت زندگیشان را بهبود بخشند (کیمیایی .)21 : 8958،
از طرفی ،اهمیت توانمندسازی برای دنیای کسب وکار به حدی است که از آن بهعنوان رکن اساسی در فرایند اشتغال یاد
میشود و با توجه به اینکه جامعه روستایی ایران به میزان زیادی با بیکاری (آشکار و پنهان) مواجه است ،میتوان گفت
که توانمندسازی روستاییان راهحل سودمندی برای خروج از بیکاری است (میرزایی.)21: 8915،
تعاریف و تفسیرهای متفاوتی از توانمندسازی ارائه شده است که بسیاری از آنها با یکدیگر مشابهاند .بهعنوانمثال،
تعریف تور )8512(8از توانمندسازی دقیقاً مانند تعریف راپاپورت است که وی عقیده دارد توانمندسازی به مفهوم فرایندی
است که مردم طی آن بهقدری توان یافتهاند که درکنترل وتاثیرگذاری بر رخدادهای تعیینکننده در زندگیشان مشارکت
کنند ).(Serayeldin,1991
در این چهارچوب ،ازآنجاکه سکونتگاههای روستایی ناحیه موردمطالعه ،از دیرباز با محرومیت و پایین بودن سطح توسعه
یافتگی روبهرو بودهاند .اهمیت موضوع توانمندسازی روستاییان و توجه به موانع توانمندسازی روستاییان در روستاهای این
ناحیه و نیزاهمیت توسعه اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی روستاییان و اینکه بیشترین افراد آسیبپذیر و فقیر در کشورها،
در مناطق روستایی زندگی میکنند ،ایجاب میکند تا شناخت علمی و دقیقتری به مسألة توانمندسازی روستاییان و
توسعه اجتماعی سکونتگاههای روستایی بدست آوریم؛ زیرا ،این نوع شناخت کمک شایانی به کاهش فقر و باال بردن
سطح توسعهیافتگی سکونتگاههای روستایی در ناحیه موردمطالعه میکند .پژوهش حاضر با سنجش متغیرهای مختلف
توانمندسازی روستاییان تأثیر آن را در توسعه سکونتگاههای روستایی ناحیه موردمطالعه ،برای پیشبرد برنامهها و طرحهای
توسعه روستایی بررسی میکند .براین شالوده ،پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که نقش توانمندسازی روستاییان در
توسعه اجتماعی سکونتگاههای روستایی دهستان درام شهرستان طارم چگونه است؟ در همین راستا ،رابطه توانمندسازی
روستاییان را در توسعه اجتماعی سکونتگاههای روستایی بررسی میکند.

مباني نظري تحقيق
برای مدتهایی مدید ،نگرشی تکبعدی بر مطالعات توسعه حاکم بود و توسعه با توسعه اقتصادی مترادف در نظر گرفته
میشد ،اما با افزایش دانش بشری ،رفتهرفته ،این نگرش تکبعدی به حاشیه رانده شد چنانکه توسعه را پدیدهای دارای
پیچیدگی علّی دانستهاند که برای حصول به آن میبایست مجموعهای از علل در کنار یکدیگر قرار گیرند )رك :ریگین،
 .)8911از این دیدگاه تأکید بر متغیرهای صرفاً اقتصادی و یا سیاسی و توجه صرف به یکی از ابعاد توسعه لزوماً به توسعه
و افزایش توانایی سیستم اجتماعی درمواجهه با پیچیدگیهای محیطی منجر نخواهد شد و حتی در مواردی اتخاذ این
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نگرش تکبعدی میتواند سیستم را در مواجهه با پیچیدگیهای محیطی آسیبپذیرتر کند افزایش دانش بشری در زمینه
ابعاد مختلف توسعه و لزوم نگریستن به آن به مثابه مجموعهای عِلّی ،اندیشمندان را بر آن داشت که از توسعه اقتصادی
فراتر روند و به مفاهیمی چون توسعه سیاسی ،فرهنگی و  ...بیندیشند و هر یک در رشتههای تخصصی خود و از زاویه
دید خود علل دخیل در توسعه جوامع را شناسایی کنند .اکنون در مقایسه با دهههای پیش دانش بشری پیرامون شرایط و
علل بقا و زوال جوامع و سیستمهای اجتماعی رشد قابل مالحظهای کرده و به نظر میرسد زمان آن فرا رسیده است که
با اتخاذ رویکری کلگرا ،مجموعهای ،سیستمی و میانرشتهای ضمن شناسایی علل مختلف توسعه ،اهمیت علّی هر یک
از این علل و میزان اثرگذاری آن بر رشد و توسعه جوامع را شناسایی نماییم.
استس 8با تأکید بر دو بعد اقتصاد و آزادی ،توسعهی اجتماعی را حوزهای میانرشتهای و میان بخشی دانسته است که در
جستجوی بهبود رفاه 1مادی و اجتماعی مردم در همهی سطوح جامعه است .این تعریف بهطور ضمنی بیانکنندهی دو
نکته است :اول ،تأمین رضایت مردم در سطح حداقل نیازهای اساسی از راه تأمین آن نیازها و دوم ،افزایش سطح آزادی
که با رشته انتخابهایی که مردم میتوانند داشته باشند اندازهگیری میشود .بهزعم استس ،اهداف توسعهی اجتماعی از
طریق مشارکت مردم تا باالترین حد ممکن در تعیین اهداف و نتایج توسعه تعقیب میشوند (استس 1888 ،به نقل از
فیروزآبادی و همکاران .)8915 ،ورود مفهوم سرمایه اجتماعی به تعاریف ارائهشده از توسعهی اجتماعی عالوه بر گسترش
ابعاد آنیکی از مهمترین شرایط دستیابی به توسعه اجتماعی را مورد تأکید قرار داده است .صاحبنظر برجستهی
اقتصادی ،جوزف استیگلیتز 9با تأکید بر این بعد ،توسعهی اجتماعی را توانایی هر جامعه برای حل صلحآمیز تضادها و
پیوند منابع و عالیق مشترك ،به هنگام اختالف منافع دانسته است؛ وی بر سرمایهی اجتماعی و اعتماد در تسهیل
معاملهی متقابل بهعنوان عناصر مهم توسعه اجتماعی تأکید دارد (استیگلیتز .)1881 ،سازمانها و مؤسسات بینالمللی
فعّال درحوزهای توسعه نیز تعاریف خاص خود را از این مفهوم ارائه کردهاند که بر مبنای این تعاریف ،گزارشهای سالیانه
خود را تهیه میکنند .در این زمینه بانک جهانی در تعریف توسعه اجتماعی بر دگرگونی ساختاری درزمینهی افزایش
انسجام اجتماعی و پاسخگو کردن کارگزاران و سازمانهای صاحب قدرت تأکید کرده است (بانک جهانی .)1881 ،این
امر مستلزم آن است که به هنگام طراحی و راهبردهای توسعه ،اطالعات الزم و کافی دربارهی پویاییشناسی قدرت،
دستگاه فرهنگی و نظام ارزشی حاکم برجامعه و همچنین ساختارهای رسمی و غیررسمی اجتماعی در اختیار داشته باشیم.
برخی ابعاد دیگر در تعاریف خاص ارائهشده از توسعهی اجتماعی بر ابعادی چون امکان کسب شغل ،کارآفرینی و کاهش
تبعیضهای مختلف (سازمان ملل متحد ،)1881 :ارتقای رفاه مردم در کنار فرآیندهای پویایی توسعهی اقتصادی (بانک
جهانی ،)1889 ،و پاسخگویی بهتر ،دسترسی مساویتر و مناسبتر (بانک جهانی ،)1889 ،تأکید کردهاند .با در نظر داشتن
تعاریف خاص ارائهشده درزمینه توسعه اجتماعی که به بخشی از آنها اشاره شد؛ میتوان ابعاد مفهوم توسعهی اجتماعی
را بهصورت زیر برشمرد :الف) توجه و تأکید بر شاخصهای مختلف اجتماعی از قبیل اعتماد ،ادغام و انسجام اجتماعی که
میتوان آنها را ذیل مفهوم سرمایهی اجتماعی قرارداد؛ ب) توجه و تأکید بر عوامل و پیامدهای زیستمحیطی؛ ج) توجه
به آزادیهای فردی و اجتماعی ،رفع تبعیضات جنسی و امنیت در پدید آوردن زمینهای باثبات برای توسعه؛ د) توجه به
شاخصهای اقتصادی؛ ه) در نظر داشتن اهدافی چون ،پاسخگو کردن کارگزاران ،امکانات و سازمانهای صاحب قدرت؛
و -ارزیابی پیامدها و دستاوردهای توسعه برحسب تأمین نیازهای فردی و اجتماعی انسانها؛ ز) مشارکت مردم در
برنامهریزی ،تأمین منابع ،اجرا و ارزیابی طرحهای توسعهای غالباً با عاملیت سازمانهای غیردولتی ،سازمانهای جامعه
مدنی و سازمانهای مبتنی بر اجتماعات محلی با توجه به موارد فوق بدنظر میرسد سازهی توسعهای اجتماعی دارای ابعاد
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متنوعی است که هر یک از تعاریف خاص ارائهشده از این مفهوم بهتنهایی ،توانایی پوشش تمامی این ابعاد را ندارد و
ازاینرو نیازمند ارائه تعریفی عام از توسعهای اجتماعی هستیم.
توسعهای اجتماعی عبارت است از افزایش توانایی جوامع انسانی برای مواجهه با پیچیدگیهای محیطی که به مسئلهی
بقای جوامع ارتباط مییابند .با توجه به عدم توانایی علم برای شناسایی تمامی ابعاد زندگی اجتماعی که با بقاء و زوال
یک جامعه ارتباط مییابد ،مفهوم توسعهای اجتماعی مفهومی سیال است و با گسترش دانش بشری پیرامون مخاطراتی
که بقای جوامع انسانی را تهدید میکنند این مفهوم ابعاد گستردهتری مییابد .از این منظر جوامعی ازنظر میزان توسعهای
اجتماعی در سطوح باالتری قرار دارند که در مقایسه با سایر جوامع ازنظر مواجهه با پیچیدگیهای محیطی عملکردها و
واکنشهای بهتری دارند و درنتیجه احتمال بقای خود را در مقایسه با سایر جوامع افزایش دادهاند .به نظر میرسد این
تعریف از جهاتی از مزیتهایی در مقایسه با سایر تعاریف ارائه شده برخوردار است .نخست اینکه با مبتنی کردن مفهوم
توسعهای اجتماعی بر یک نیاز بنیادین و مشترك در میان انسانها و جوامع انسانی ،تا حدود بسیاری از نگرشهای ارزشی
که در بعضی موارد بر سایر تعاریف ارائه شده به شدت حاکم است و ازاینرو تعمیم آنها به جوامع مختلف را با مشکل
مواجه میکند دوری مینماید .در ثانی با در نظر داشتن پیچیدگیهای محیطی کلیهی ابعادی که در تمامی تعاریف خاص
ارائهشده از توسعهای اجتماعی ذکر شده است دربرمیگیرد (فاضلی و همکاران.)8951 ،
رویکرد توانمندی انسانی را که نخستین بار آمارتیا سن ،برنده جایزهی نوبل اقتصاد سال  8551مطرح کرد ،بیانگر آن
است که رفاه فردی و ترتیبات اجتماعی بر این اصل استوار است که مردمان چه میخواهند و چه میتوانند بکنند .در این
دیدگاه در ارزیابی رفاه فردی ،نگاه از مطلوبیت ،منابع و درآمد ،بهسوی کارکردها میچرخد .کارکردها بر کار انسانها و
خواستهها و مواردی چون برخورداری از تندرستی ،امکان مشارکت اجتماعی ،داشتن مسکن و ...استوار است .کارکردها
فراتر از جنبه مادی رفاه است و میتواند بالفعل یا بالقوه (توانمندیها) باشد .در تعریفی دیگر ،توانمندسازی شامل اعطای
قدرت ،مسئولیت و اختیارات بیشتر به کارکنان و مدیران جهت تصمیمگیری ،انجام برخی فعالیتها و کنترل بیشتر بر
مشاغلشان است (ضیاییودیگران .)11 :8911 ،رویکرد توانمندی انسانی که تکیهگاه اصلی آن رشد و ایجاد توانمندیهای
انسانی است ،رویکردی است که میتواند با پیوند دادن رشد گرایی و باز توزیع ،هدفهای چندگانهی توسعه را در فرایندی
دوستانه محقّق سازد .اما عوامل موثّر بر توانمندسازی از دیدگاههای متفاوتی دستهبندیشدهاند .یکی از دیدگاههای
معروف ،دیدگاه اسپریتزر جرچن ( )8551است .به باور وی عوامل اصلی مؤثر بر توانمندسازی عبارتاند از:
عوامل فردی :تحصیالت ،سابقه کار ،جنسیت ،نژاد ،کانون کنترل درونی ،عزت نفس؛
عوامل گروهی :اثربخشی گروه ،اهمیت گروه ،اعتماد درونگروهی ،ادراك افراد گروه نسبت به تأثیرشان بر مدیران؛
عوامل سازمانی :ابهام در نقش ،دسترسی به منابع ،حیطه کنترل ،دسترسی به اطالعات ،حمایت اجتماعی سیاسی ،جایگاه
فرد در سلسلهمراتب سازمانی ،جو مشارکتی واحد کار (ضیایی و دیگران.)11 :8911،
ازنظر ویلیام ( )8558چندین عامل برای تسهیل توانمندسازی روستاییان برشمرده شده است که برخی ازآنها عبارتاند
از .8 :ارزیابی مثبت از خود .1 ،تمایل برای توانمند شدن .9 ،آگاهی از تواناییهای بالقوه خود .1 ،کسب اعتمادبهنفس.9 ،
کسب انگیزه ،عالقه و اشتیاق و  .2شناخت عواطف و احساسات شخصی و کسب قدرت کنترل و هدایت آنها (فاضل
بیگی و یاوری 11 :8911 ،به نقل از مطیعی لنگرودی و همکاران.)8958 ،
توانمندسازی از مؤلفههای اصلی پارادایم جدید توسعه و از عناصر اصلی بازنگری در مفهوم آن است .توانمندسازی به
معنای ایجاد قدرت قانونی ،یا به سخن دیگر ،سرمایهگذاری بهمنظور تقویت قدرت قانونی ،برای تواناسازی و تفویض
اختیار به مردم است .داللت مستقیم توانمندسازی مقابله با عوامل بیقدرتی است .بیقدرتی نهتنها به ایجاد فقر منجر
میشود ،بلکه محصول اصلی و مستقیم آن است .جلوههای اصلی بیقدرتی عبارتاند از:
 -نداشتن قدرت اقتصادی که همان فقر مادی است.
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 نداشتن قدرت تصمیمگیری که به معنای فقر سیاسی و معنوی است. نداشتن قدرت انتخاب که به معنای فقر فرهنگی و ناآگاهی است (چمبرز 8919 ،نقلشده از صالحی.)98 :8958 ،توانمندسازی فرایند عمل (اقدام) اجتماعی است که مشارکت مردم ،سازمانها و جوامع را در دستیابی به اهداف خود
ارتقا میدهد .با این نگاه توانمندسازی به معنای قدرتمند شدن یا به عبارتی به قدرت دست یافتن جهت تسلط بر دیگران
نیست ،بلکه بیشتر قدرتی است که با دیگران جهت تغییر مؤثر و اثربخش تشریکمساعی میکند .در این راستا توماس
اسلیتر از توانمندسازی تعریف زیر را ارائه کرده است :توانمندسازی یعنی فرایند گسترش قابلیتها و ظرفیتهای موجود
برای مشارکت روستاییان در نهادها و سازمانهایی که در زندگی جوامع روستایی تأثیر دارند .نتیجه آن که توانمندسازی
یعنی فرایند افزایش قدرت چانهزنی مردم با مؤسسات و سازمانهای دولتی که عملکرد آنها بر زندگی مردم تأثیر دارد
(رضوانی.)881 :8958 ،
درواقع توانمندسازی بهعنوان ظرفیتی برای خوداتکایی و اعتمادبهنفس در مقابل وابستگی است .این فرایندی است که
از طریق آن اشخاص،سازمانهای غیردولتی و گروههای به حاشیه راندهشده ،میتوانند سازمان خود را تقویت کنند و
خودشان را از تسلط ایجادشده توسط ساختارها یا روابط ،آزاد کنند ).(Sharma & Kirkman, 2015:199
درادبیات توسعه ،مفهوم توانمندسازی بهمنظور مشارکت در فعالیتهای اجتماعی -اقتصادی از دو جنبه و رویکرد بررسی
شده است :الف) رویکرد انگیزشی توانمندسازی؛ در این رویکرد ،هدف تواناسازی و تقویت خودباوری است ب) رویکرد
شناختی توانمندسازی؛ این رویکرد ،توانمندسازی را بهطور وسیعتر بهمثابه یک حالت انگیزش درونی در ارتباط با شغل
تعریف میکند که شامل پنج احساس درونی است:
 .8معنیدار بودن :یعنی اینکه فرد وظیفهای را که انجام میدهد بامعنی و ارزشمند تلقی کند.
 .1شایستگی :شایستگی یا خودباوری ،اعتقاد فرد به توانایی و ظرفیت خود برای انجام کاراست.
 .9تأثیر  :عبارت از حدی که در آن فرد توانایی نفوذ در پیامدهای کار خود را دارا است.
 .1خود تعیینی :یاحق انتخاب یک احساس فردی در مورد حق انتخاب برای تنظیم فعالیتهاست .درحالیکه شایستگی
یک مهارت رفتاری است همچنین ،به آزادی عمل شاغل در تعیین فعالیتهای الزم برای انجام وظایف شغلی اطالق
میگردد.
 .9اعتماد :درنهایت اعتماد به معنی آن است که افراد احساس کنند که با آنها منصفانه و یکسان برخورد خواهد شد
(.)Fernandez & Moldogaziev, 2015: 376-377

بر مبنای دیدگاه صاحبنظران توسعه ،مفهوم توانمندسازی با مفهوم ظرفیتسازی ارتباط نزدیکی دارد .ظرفیتسازی،
فرآیندی دائمی ،قابلانعطاف ،تأثیرپذیر و پاسخگو است که تمام بازیگران را شامل میشود .ظرفیتسازی بخشی از یک
مفهوم چند سویه است که معانی متفاوتی را نظیر قادرسازی ،مشارکت ،حمایت ،تمرکززدایی و خصوصیسازی را مطرح
میکند .تعریف هریک از این مفاهیم از دیدگاه ظرفیتسازی بهعنوان یک فرایند یا الگو و تالش برای نزدیک شدن به
یک تعریف ازاین مفهوم ،نظر را معطوف به مسئله قدرت و انتقال قدرت میکند .بدیهی است پیش ازهرگونه اقدام جهت
ارائه تعریف عملی باید درکی ازشرایط ذهنی والگوی مواجه دولت و نیز دولت محلی بامفهوم انتقال قدرت به دست آورد.
برای نیل به اثرات مثبت ظرفیتسازی باید هرسه جنبه توسعه منابع انسانی ،توسعة نهادی وتوسعة سازمانی را مدنظر
قرارداد ).(Amundsen & Martinsen, 2015: 308
بنابراین توانمندسازی عبارت است ازکسب قابلیتهایی که طی آن فرد و جامعه توانایی کنترل یا تأثیرگذاری بر نیروهای
تعیینکننده حیات خود را به دست میآورند .ابعاد مختلفی برای توانمندسازی ذکر شده است که میتوان آنها را در شش
بعد به این شکل خالصه کرد :اقتصادی،سیاسی ،روانی ،اجتماعی ،حقوقی و فرهنگی .درجامعه روستایی ،ابعادی چون
توانمندی اقتصادی و اجتماعی و روانی بیشتر از ابعاد دیگر اهمیت دارند .عوامل مختلفی در فرایند توانمندسازی دخالت
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دارند ،که در این میان قابلیتها و ویژگیهای زمینهای افراد ،دارای نقش اهمیت خاصی است (شکوری و همکاران:8912،
 .)19در زمینه جایگاه توانمندسازی در توسعه اجتماعی سکونتگاههای روستایی مطالعات متعددی صورت گرفته است .در
زیر به چند مورد از مهمترین پژوهشهایی صورت گرفته اشاره میشود:
ریورا و کارنینگ در پژوهشی با عنوان توانمندسازی زنان از راه ترویج کشاورزی :یک دیدگاه جهانی ،به این نتیجه
رسیدند که ترویج نقش مهمی در توانمندسازی زنان و درنتیجه توسعه پایدار روستایی دارد (Rivera & Corning,
) .1990همچنین مطیعی لنگرودی و همکاران در پژوهشی تحت عنوان تبیین عوامل مؤثر بر توانمندسازی روستاییان در
توسعه کارآفرینی که در بخشهای زند و سامن شهرستان مالیر صورت گرفت نتایجی به شرح ذیل دریافت کردند :در
این پژوهش شرایطی که شایستگی الزم را در افراد برای تصمیم به ایجاد یا توسعه کسبوکار به وجود میآورد ،در دو
گروه فردی و محیطی با چهارده متغیر تعریف شدهاند .از بررسی مربوط به گروه کارآفرینان تعداد ده عامل مؤثر برافزایش
توانمندی روستاییان برای توسعه کارآفرینی شناسایی شدند .این عوامل به ترتیب اولویت در تأثیر عبارتاند از :عامل
پشتکار ،عامل سازمانی ،مالی و اقتصادی ،آموزش و الگوی نقش ،استقالل فردی ،تجربههای قبلی ،خالقیت ،احساس
موفقیت و عامل مرکز کنترل درونی .درنتیجه میتوان گفت وجود عوامل فردی و محیطی یادشده در افزایش توانمندی
روستاییان برای ایجاد و توسعه کسبوکار تأثیر دارد .عوامل مؤثر از منظر گروه کنترل در این تحقیق عبارتاند از :عامل
سازمانی ،عامل منابع مالی و اقتصادی ،عامل مهارت و دانش  ،عامل خانواده ،عامل عزتنفس ،عامل مشارکت اجتماعی و
عامل زیرساختی (مطیعی لنگرودی و همکاران.)85 :8958،
در پژوهش دیگری که با عنوان" خالصه مدیریتی :ارزیابی فعالیتهای کارآفرینانه در ایران بر اساس مدل منتشر شده
است ،دو عامل از عوامل سهگانه لیبنشتاین را در بر میگیرد .اول مجموعهای از افراد که با تغییر وضع  "GEMموجود
به وضع مطلوب و ظرفیتهای تکمیلکننده درون داد عمل میکنند که در این مدل از آنها با نام قابلیتها یاد میشود تا
حدی که در آن کارآفرینان توانمند به وضعیتهای متفاوت انگیزشی پاسخ میدهند ،بهخصوص جایی که فعالیتهای غیر
سنّتی مطرح است و بهعنوان گرایش در نظر گرفته شده است .وضعیت کارآفرینی ایران در دو دوره 8911و  8911مورد
بررسی و مقایسه با خود و دیگر کشورهای عضو دیدهبان جهانی کارآفرینی قرارگرفته است .ایران در برخی از عوامل مهم
مانند حمایتهای اقتصادی و سازمانی دچار افت شده و براین اساس مرتبه خوبی را در بین اعضا به دست نیاورده است
(یدالهی و دیگران 8915 ،به نقل از مطیعی و همکاران.)8958،
مطالعات کارل در سال  1881نشان میدهد که نبود دانش ،آگاهی و راهبرد در طرحهای ظرفیتسازی و توانمندسازی،
مانع توسعه روستایی است و از این منظر ظرفیتسازی و توانمندسازی برای فعاالن و کنشگران در عرصه کشاورزی و
توسعه ،یک انتخاب راهبردی است که میتواند گذار موفقیتآمیز توسعه کشاورزی و روستایی را به ارمغان بیاورد .درواقع
فرجام ظرفیتسازی و توانمندسازی ،رسیدن به توسعه روستایی و کشاورزی پایدار و توسعهگراست .هزینه توانمندسازی در
مناطق روستایی ،در آموزش شایسته کشاورزان و کارکنان درگیر در بخش کشاورزی نهفته است ).)Karl, 2007
یافتههای تجربی نشان میدهد که توانمندسازی عالوه بر اینکه انگیزش و رضایت شغلی را برای کشاورزان به ارمغان
میآورد ،به ارتقای دانش آنها نیز منجر میشود .کشاورزان در سایه دانش بهخوبی از عهده کار و وظایفشان برمیآیند و
به دنبال آن اعتمادبهنفس بیشتری کسب میکنند(افتخاری.)889 :8911،
گونبر ،8مک فارلند 1و آسوکان )8911( 9نیز با معادل قرار دادن مفهوم توسعه و توسعه اجتماعی آن را عزیمت همهجانبه
نظری – عملی و رو به کمال جامعه از سطوح پایین به ،سطوح باالی توانایی ،کارآمدی ،کیفیت ،بهرهوری ،پیچیدگی،
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درك ،خالقیت ،مهارت لذت و فضیلت دانستهاند .جونز و پند ( )8911در مقاله خود با عنوان توسعه اجتماعی از طریق
دگرگونی نهادی و با در نظر داشتن تعریفی عام از توسعه اجتماعی این تعریف را ارائه دادهاند :توسعه اجتماعی تلفیقی از
سازماندهی اجتماعی و برنامهریزی و طراحی اجتماعی است .اما چیزی بیش از تجمیع ساده این دو حوزه است .توسعه
اجتماعی ،استراتژی سیاسی ،توسعه اقتصادی ،حمایت اجتماعی ،تحلیل برنامهریزی ،دولت ،و پژوهش ارزشیابی را شامل
میشود و آنها را در کنار هم میخواهد .آزاد و همکاران ( )8958در مقاله خود با عنوان شاخصهای کاربردی توسعه
اجتماعی ،با اتخاذ رویکردی که میتوان آن را نوعی رویکرد عام به مفهوم توسعه اجتماعی دانست؛ این نوع از توسعه را
بیانکننده کیفیت سیستم اجتماعی دانسته و آن را به پنج بعد همبستگی اجتماعی ،عدالت اجتماعی ،کیفیت زندگی ،امنیت
اجتماعی و اخالق توسعه اجتماعی تقسیم نمودهاند (فاضلی و همکاران.)8951 ،

روش پژوهش
بر اساس پارادایم و معرفت علمی تحقیق ،روش کمی برای سنجش متغیرهای موردبررسی انتخاب گردید .در این میان
از روش پیمایش اجتماعی استفاده میشود .این روش برای بررسی مسائل اجتماعی مناسب است .در این روش محقق بر
این باور است که برای یافتن راهحل مسئله موردبررسی تحقیق ،باید دادههایی گردآوری کرد و سپس آنها را موردبررسی
قرار داد .در این مسیر دادهها از زمان حال جمعآوری میشود تا شناخت کاملی از شرایط وضعیت حال در رابطه با موضوع
مورد بررسی تحقیق به دست آید (ازکیا .)151 :8911 ،ابزاری که در این پژوهش برای گردآوری دادهها مورد استفاده قرار
گرفت ،پرسشنامه میباشد.
برای تبیین دقیق سؤال و فرضیه پژوهش ،تحقیق حاضر با استفاده از روش توصییفی  -تحلیلیی و بیهصیورت بررسیی
کمی و میدانی به مطالعه جایگاه توانمندسازی روستاییان در توسعه اجتماعی سیکونتگاههیای روسیتایی در دهسیتان درام
شهرستان طارم پرداخته است .جامعه آماری در این تحقیق  18سکونتگاه روسیتایی دارای سیکنه در ناحییه موردمطالعیه
است .از کل جامعه آماری با توجه به ویژگی اجتماعی و اقتصادی خاص روستاهای ناحییه موردمطالعیه حیدود  98درصید
معادل  88سکونتگاه بهصورت تصادفی و با توجه به شاخصهای موقعیتی کوهپایهای ،دشتی و کوهستانی انتخاب شیدند.
برای تعمیم اطالعات بهدستآمده بهکل جامعه آماری ،با استفاده از روش نمونیهگییری کیوکران (سیرایی-892 ،8958 ،
 .)891از کل 8188خانوار ،حجم نمونه با ضریب اطمینان  59درصد ،و پیش برآورد وارییانس8/19درصید برابیر بیا 811
خانوار تصادفی است .با توجه به اینکه ناحیه موردمطالعه ازنظر ویژگیی جغرافییایی نیاهمگن اسیت ،انتخیاب خانوارهیای
روستایی برای پرسشگری بر اساس نمونهگییری تصیادفی طبقیهای اسیت ( .)Kothari, 2009: 34انتخیاب و تبییین
مؤلفهها و شاخصهای پژوهش با توجه به ادبیات موضوع صیورت گرفیت .بیهطیوریکیه مؤلفیه اثرگیذار (توانمندسیازی
روستاییان) در توسعه سکونتگاههای روستایی با تعداد  2مؤلفه و  92شاخص سنجیده شد (جدول .)8
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جدول  .1مؤلفهها و شاخصهاي سنجش توانمندسازي روستاييان
شاخص

مؤلفه
آموزش و
اطالعرسانی

دانش،آگاهی و
مهارت

مشارکت و همکاری
اقتصادی ،اجتماعی

سیاستگذاریها و
تصمیمگیری

 .8میزان آموزشهای ارائهشده .1میزان موفقیت دورههای آموزشی .9میزان دسترسی به فرصتهای آموزشی  .1میزان اطالعرسانی برای ارائه
برنامههای آموزشی .9میزان مهارتهای بهدستآمده از آموزشهای ارائهشده برای مشارکت .2ارتباط آموزش با فعالیتهای محلی .1میزان مراجعه
به کانونهای آموزشی و اطالعرسانی . 1اندازه اثرگذاری فراگیری آموزشها بر اعتماد و انسجام اجتماعی .5اندازه اثرگذاری فراگیری آموزشها بر
مشارکت ساکنان در کارهای جمعی و گروهی .88اندازه اثرگذاری آموزشهای ارائهشده ،برای توانمند کردن ساکنان روستا و مشارکت آنها در
تشکلها .88اندازه اثرگذاری آموزشهای ارائهشده در ارتقاء مشارکت ساکنان روستا در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی
 .8میزان آگاهی و شناخت شما و ساکنان روستا از نهاد های محلی  .1میزان آگاهی و شناخت ساکنان روستا از تشکل های مردمی  .9میزان آگیاهی
و توانایی ساکنان روستا برای روبرو شدن با مسائل مختلف روستا  .1اندازه اطالعات ارائه شده بیه خیانوار روسیتایی درزمینیه مسیائل اجتمیاعی -
اقتصادی روستا  .9میزان مهارت اعضای خانوار در ارتباط با حضور مؤثر در فعالیتهای مختلف  .2میزان آگاهی از وضعیت سیرمایهگیذاری و توزییع
اعتبارات  .1میزان آگاهی از تصمیم گیریها درزمینه فعالیت اجتماعی  .1میزان آگاهی از تصمیم گیری ها درزمینه فعالیت اقتصادی  .5مییزان آگیاهی
از تصمیم گیریها درزمینه فعالیتهای عمرانی  .88میزان مهارت و مشارکت اعضای خانوار در تصمیمگیریهای اجتمیاعی یی اقتصیادی و عمرانیی
روستا  .88میزان مهارت و مشارکت ساکنان روستا در تصمیمگیریهای اجتماعی ی اقتصادی و عمرانیی روسیتا  .81مییزان مهیارت بیرای ایجیاد
تشکلهای اجتماعی مردمنهاد  .89میزان مهارت برای ایجاد تشکلهای اقتصادی مردمنهاد .81میزان اثرگذاری فراگیری آمیوزشهیا (مهیارت) در
بهره وری عوامل تولید  .89میزان اثرگذاری فراگیری آموزش ها (مهارت) در مشارکت در تصمیم گیریها  .82میزان اثرگیذاری فراگییری آمیوزش هیا
(مهارت) در ایجاد اندیشههای خالقانه
 .8میزان همکاری مردم محلی با یکدیگر در فعالیت های کشاورزی  .1میزان همکاری مردم محلی با یکیدیگر در فعالییت هیای غییر کشیاورزی .9
میزان همکاری مردم با مسئوالن جهاد کشاورزی درزمینه فعالیتهای اقتصادی کشاورزی  .1میزان همکاری میردم بیا مسیئوالن جهیاد کشیاورزی
درزمینه فعالیت های اقتصادی غیر کشاورزی  .9میزان توجه ساکنان روستا به بازار مصرف نوع محصوالت کشاورزی .2میزان تعامل مثبیت سیاکنان
روستا برای قرض دادن پول به یکدیگر .1میزان سرمایه گذاری ساکنان روستایی در صندوقهای اعتباری  .1میزان تعامل بیا مروجیان و کارشناسیان
در فعالیت های کشاورزی و غیر کشاورزی  .5میزان تعامل و همکاری ساکنان روستا برای بهبود الگو و تناسب کشت  .88میزان تعامیل و همکیاری
مردم برای بازار رسانی و فروش محصوالت تولیدی  .88میزان تعامل و همکاری خانوارهای روستایی در فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی .81
میزان همکاری ساکنان روستا برای بهبود روشهای تولید کشاورزی  .89میزان همکاری ساکنان روستا برای بهبود روشهای تولید غییر کشیاورزی
 .81میزان آگاهی ،توانایی و همکاری ساکنان روستا درافزایش بهرهوری تولید  .89مییزان اسیتفاده خیانوار شیما از وام و تسیهیالتی بیانکی بیرای
فعالیتهای اقتصادی  .82میزان استفاده ساکنان روستا از وام و تسهیالتی بانکی برای فعالیتهای اقتصادی
 .8میزان توجه و نظارت ساکنان روستا در اجرای برنامه های توسعه  .1میزان پذیرش مسئولیت ساکنان درزمینه فعالیت های اجتماعی ی اقتصیادی .9
میزان پذیرش مسئولیت ساکنان درزمینه فعالیت های عمرانی و عمومی .1میزان تفویض اختیار به مسیئوالن محلیی  .9مییزان پایبنیدی میدیران در
مشارکت دادن ساکنان روستا و مسئوالن سطوح محلی برای اجرای تصمیمات  .2میزان توجه مدیران به اندیشه ها و تصمیم گیریهای مسیئوالن .1
میزان مشارکت ساکنان روستا در برنامه های توسعه عمرانی  .1میزان برخورداری تشکل های مردمی از منابع اجتماعی ی اقتصادی  .5میزان استقالل
تشکل های محلی و تولیدی  .88میزان توجه به منافع تمامی ذینفعان روستا  .88میزان توجه و اعتماد به تصیمیم گییری هیای سیاکنان روسیتا .81
میزان همکاری و صمیمیت بین نهادهای تصمیم گیر  .89میزان فعالیت نهادهای مردمی

منبع :نگارندگان ،بر اساس واکاوی ادبیات تحقیق

برای سنجش مؤلفه اثرپذیر سطح توسعه اجتماعی نیز از تعداد 11گویه استفاده شد (جدول.)1
جدول .2ابعاد و شاخصهاي توسعه اجتماعي سكونتگاههاي روستايي
بعد

اجتماعی

شاخصها
 .8میزان افزایش تعداد جمعیت روستا  .1میزان ماندگاری جمعیت روستا  .9افزایش تعداد باسوادان مرد در روستا  .1افزایش تعداد باسوادان زن در روستا .9
افزایش سطح تحصیالت مردان  .2افزایش سطح تحصیالت زنان  .1افزایش میزان آگاهی ساکنان روسیتا درزمینیه مسیائل اجتمیاعی  .1افیزایش مییزان
آگاهی ساکنان روستا درزمینه مسائل اقتصادی .5افزایش میزان مهارت  .88افزایش تنوع مهارت .88افزایش آموزش ساکنان روستا درزمینه مهیارتهیای
اقتصادی  .81افزایش میزان تواناسازی ساکنان روستا درزمینه مشارکت در مسائل اجتماعی  .89بهبود برخورداری ساکنان روستا از حماییتهیای بیمیهای
افزایش انسجام اجتماعی  .81افزایش میزان اعتماد مردم به یکدیگر  .89افزایش تعداد تشکل هیای مردمیی  .82افیزایش مییزان مشیارکت و همکیاری
ساکنان روستا  .81میزان جمعیت بیکار نسبت به گذشته  .81میزان افزایش تعداد نهادهای مردمی  .85میزان افیزایش مشیارکت در انتخابیات ملیی .18
میزان افزایش مشارکت در انتخابات محلی  .18میزان بهبود و ارتقای توان الزم برای انجام وظایف و مسئولیت های محلی  .11میزان افزایش توانمندی و
مشارکت ساکنان در تصمیمگیریهای اجتماعی  .19میزان افزایش توانمندی و مشارکت سیاکنان در تصیمیمگییریهیای اقتصیادی  .11مییزان افیزایش
توانمندی و مشارکت ساکنان در فعالیتهای عمرانی

منبع :نگارندگان ،بر اساس واکاوی ادبیات تحقیق

برای سنجش روایی صوری )اعتبار( ابزار پژوهش ،با استفاده از روایی صوری ،مبتنی بر نظرات خبرگان امر مورد تایید
قرار گرفت (حافظ نیا .)891 :8911 ،و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تعیین و تایید شد (جدول .)9
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جدول  .9مقدار ضريب آلفاي کرونباخ در راستاي تعيين پايايي ابزار پژوهش
مفهوم
بعد/
مؤلفه
مقدار آلفا

توسعه سكونتگاه
اجتماعی

آموزش و
اطالعرسانی

8/19

8/11

توانمندسازي روستاييان
مشارکت
دانش،آگاهی و
اقتصادی
مهارت
8/19

8/18

سیاستگذاریها
و تصمیمگیری
8/18

برای تبیین و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی برای تعیین ارتباط بین مؤلفههیای اثرگیذار و اثرپیذیر تحقییق از
ضرایب همبستگی کندال تائوبی استفاده شد .بهمنظور تعیین ارتباط کل متغیرهای مؤلفههای اثرگذار و اثرپذیر ،با جایگیاه
توانمندسازی روستاییان بر توسعه اجتماعی سکونتگاههای روستایی ،از رگرسییون چنید متغییره اسیتفاده شید (کالنتیری،
 .)818 :8919نرمافزار اصلی مورداستفاده برای تجزیهوتحلیل دادهها  SPSS22بوده است.

محدوده موردمطالعه
دهستان درام یکی ازدهستانهای پنجگانه شهرستان طارم در استان زنجان است .این دهستان در غرب شهرستان طارم
واقع است .دهستان درام دارای 18روستای دارای سکنه است .روستای درام مرکز دهستان درام بوده و نقش میانی برای
خدماترسانی به روستاهای اطراف خود دارد .این دهستان بر اساس سرشماری سال  58دارای  8188خانوار و جمعیتی
بالغبر 1211نفر دارد .استان گیالن همسایه شمالی و استان اردبیل همسایه غربی آن است .از جنوب نیز با شهرستان
زنجان هممرز است .این دهستان بهعنوان تولیدکننده برنج در شهرستان طارم معروفیت خاصی دارد(سازمان مدیریت
برنامهریزی زنجان ( )18 :8959 ،شکل .)8

شكل  .1موقعيت جغرافيايي محدوده موردمطالعه (منبع :سازمان مدیریت و برنامهریزی زنجان)18 :8959 ،
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يافتهها و بحث
يافتههاي توصيفي
در این بخش به توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی و همچنین توزیع پاسخها درباره متغیر مستقل (آموزش و
اطالعرسانی؛ دانش،آگاهی و مهارت؛ مشارکت و همکاری اقتصادی ،اجتماعی؛ و سیاستگذاریها و تصمیمگیری) و
وابسته (توسعه اجتماعی سکونتگاههای روستایی) پرداختهشده است.
یافتههای پژوهش ،نشان داد که میزان  19/9درصد پاسخگویان بین 81تا  15سال ،حدود 89/9درصد بین  98تا 95
سال ،معادل 5/1درصد بین  18تا  95سال دارند .از کل پاسخگویان ،میزان  28درصد مرد و معادل  18درصد زن هستند.
همچنین ،یافتههای تحقیق نشان میدهد که میزان  2/5درصد دارای تحصیالت ابتدایی ،میزان  1/5درصد تحصیالت
راهنمایی ،میزان 91/2درصد تحصیالت متوسطه ،معادل  82/1درصد دیپلم ،میزان  9/1درصد فوقدیپلم و حدود 89/9
درصد تحصیالت لیسانس و باالتر دارند که نشان میدهد سطح سواد در ناحیه موردمطالعه در سطح متوسط به باالیی
قرار دارد.
توزیع فراوانی متغیر مستقل که دارای چهار شاخص بوده به شرح زیراست .توزیع فراوانی شاخص آموزش و اطالعرسانی
که با میانگین  88گویه موردسنجش قرار گرفت ،نشان میدهد که پاسخگویان به میزان متوسط به پایینی (حدود 91/9
درصد بهطور متوسط 11/8 ،درصد کم و خیلی کم و  81/1درصد زیاد و خیلی زیاد) آموزشهای الزم و اطالعرسانیها را
دریافت کردهاند .همچنین توزیع فراوانی شاخص دانش ،آگاهی و مهارت نیز که با میانگین  82گویه موردسنجش قرار
گرفت ،نشان میدهد که پاسخگویان به میزان نسبتاً پایینی (حدود  91/2درصد بهطور کمی) دانش و مهارت وآگاهی الزم
را کسب کردهاند .در واقع توزیع فراوانی این شاخص نشان میدهد که دانش ،آگاهی و مهارت روستاییان پایین بوده است.
توزیع فراوانی شاخص مشارکت و همکاری اقتصادی ،اجتماعی نیز که با میانگین  82گویه موردسنجش قرار گرفت ،نشان
میدهد که پاسخگویان به میزان متوسط به باالیی (حدود  11/1درصد بهطور کم و بسیار کمی و  11/1درصد متوسط و
 12/2درصد زیاد و بسیار زیادی) مشارکت و همکاری اقتصادی اجتماعی را دارا میباشند .در واقع توزیع فراوانی این
شاخص نشان میدهد که مشارکت و همکاری اقتصادی اجتماعی روستاییان تقریباً باال بوده و میتوان از این مشارکت
تقریباً باال در توانمندسازی ساکنان روستایی بهره الزم را برد .آخرین شاخص مورد مطالعه متغیر وابسته سیاستگذاریها
و تصمیمگیریها است.
توزیع فراوانی این شاخص نیز که با میانگین  89گویه مورد سنجش قرار گرفت ،نشان میدهد که پاسخگویان به میزان
متوسط به پایینی (حدود  19/8درصد بهطور کم و بسیار کمی و  11درصد متوسط و  81/5درصد زیاد و بسیار زیادی) در
سیاستگذاریها و تصمیمگیریها مشارکت میکنند .در واقع توزیع فراوانی این شاخص نشان میدهد که مشارکت
روستاییان در سیاستگذاریها و تصمیمگیریها نسبتاً پایین بوده است .درواقع ازآنجاییکه در شاخص مشارکت و
همکاری اقتصادی اجتماعی که روستاییان تمایل تقریباً باالیی داشتند اما از آن تمایل مردم در جهت تصمیمگیریها و
سیاستگذاریها استفاده الزم برده نشده است .توزیع فراوانی متغیر وابسته (توسعه اجتماعی سکونتگاههای روستایی) که
با میانگین  11گویه موردسنجش قرار گرفت ،نشان میدهد سطح توسعه اجتماعی در سطح متوسط به باالیی قرار دارد.

يافتههاي تحليلي
ارزيابي تأثيرات توانمندسازي روستاييان با سطح توسعه اجتماعي سكونتگاهها
مؤلفه توانمندسازی روستاییان مطابق جدول ( )8از طریق 1مؤلفه و گویههای مربوط به آن ارزیابی شده و سطح توسعه
اجتماعی سکونتگاههای روستایی مطابق جدول ( )1سنجیده شده است .بهگونهای که نما گرهای ابعاد اثرگذار و اثرپذیر
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بهصورت رتبهای (طیفیلیکرت از مقدار  8خیلی کم تا مقدار  9خیلی زیاد) از ترکیب میانگین پاسخهای ساکنان روستایی
نمونه تصادفی حاصل شد .بهمنظور تحلیل رابطه بین  1مؤلفه توانمندسازی روستاییان در توسعه اجتماعی سکونتگاههای
روستایی ناحیه موردمطالعه ،از ضریب همبستگی کندال تائوبی 8استفاده شد .مطابق یافتهها ،تمامی مؤلفههای
توانمندسازی روستاییان با سطح آلفا 8/88و با سطح اطمینان  55درصد دارای ارتباط مثبت و معناداری ( )sig=0/000با
توسعه اجتماعی روستایی بودند (جدول .)1
جدول  .9رابطه بين مؤلفههاي توانمندسازي روستاييان با توسعه اجتماعي سكونتگاههاي روستايي
رديف

مؤلفه توانمندسازي روستاييان

8
9
1
2

آموزش و اطالعرسانی
دانش ،آگاهی و مهارت
مشارکت و همکاری اقتصادی ،اجتماعی
سیاستگذاری و تصمیمگیریها

مؤلفه اثرپذير

توسعه اجتماعی
سکونتگاههای روستایی

Kendall's tau_b
test
Sig.
r

8/191
8/951
8/919
8/111

وجود رابطه

8/888
8/888
8/888
8/888

** دارد
** دارد
** دارد
** دارد

ارزيابي نهايي تأثيرات تسهيلکنندههاي مشارکت روستاييان در توسعهيافتگي سكونتگاهها
جدول ( )9معادلهی رگرسیونی مربوط به تحلیل اثرگذاری متغیرهای مستقل جهت پیشبینی متغیر وابسته (توسعه
اجتماعی) است .بررسی نتایج آماری مندرج در جدول شماره  9نشان میدهد که با سطح معنیداری ،معادله رگرسیون
دارای  9مرحله است .که در هر مرحله یک متغیر به معادله وارد شده است و یکی از متغیرها (آموزش و اطالعرسانی) از
معادله خارج شده است .نتایج جدول نشان میدهند مشارکت و همکاری اقتصادی ،اجتماعی بیشترین ارتباط را با متغیر
توسعه اجتماعی داشته است .نتایج نشان میدهد که هر چه میزان مشارکت و همکاری اقتصادی ،اجتماعی باالتر میرود،
توسعه اجتماعی مردم بیشتر میشود .هرکدام از این متغیرها به ترتیب میزان مشارکت و همکاری اقتصادی ،اجتماعی،
( ،)8/912دانش ،آگاهی و مهارت( )8/898و سیاستگذاریها و تصمیمگیریها ( )8/882درصد از تغییرات متغیر وابسته
(توسعه اجتماعی) را تبیین میکنند .بهطورکلی این متغیرها رویهمرفته توانستهاند  8/199درصد از تغییرات درونی متغیر
توسعه اجتماعی را بین مشارکتکنندگان تبیین کنند (.)R²=8/199
جدول  .3عناصرمتغيرهاي مستقل درون معادله براي پيشبيني توسعه اجتماعي
مرحله
اول
دوم
سوم

نام متغيرها
مشارکت و همکاری
اقتصادی ،اجتماعی
دانش ،آگاهی و مهارت
سیاستگذاریها و
تصمیمگیریها

همبستگي R

تبيين ()R2

ضريب تبيين
اصالحشده

ضريب
B

ضريب

آزمونT

Sig.T

ضريب

ضريب

8/218

8/912

8/911

8/188

8/181

1/292

8/888

8/212

8/181

8/188

8/891

8/811

1/218

8/881

8/291

8/199

8/119

8/181

8/811

1/181

8/815

Beta

1. Kendall's tau_b
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نتيجهگيري
در مطالعه حاضر که به شناخت و جایگاه توانمندسازی در توسعه اجتماعی روستایی در ناحیه دهستان درام شهرستان طارم
میپردازد و براساس رابطه دو متغیر توانمندسازی مردم و توسعه اجتماعی روستایی و مؤلفههای این شاخصها نتایجی به
شرح ذیل بهدستآمده است .بر اساس نتایج حاصل از ضریب همبستگی کندال تائوبی و رگرسیون چند متغیره که در باال
توضیح داده شد ،نشاندهنده این است که رابطه معنیداری بین ابعاد توانمندسازی روستایی پاسخگویان و توسعه اجتماعی
روستایی وجود دارد .هرچقدر توانمندسازی ساکنان روستایی در توسعه روستایی بیشتر باشد توسعه اجتماعی روستایی نیز
افزایش پیدا خواهد کرد .یعنی توانمندسازی مردم بهطور مستقیم و غیرمستقیم در توسعه اجتماعی سکونتگاههای روستایی
تأثیرگذار است .براساس یافتههای تحقیق میتوان به این نتیجه رسیدکه با افزایش توانمندسازی وضعیت توسعه اجتماعی
روستا نیز افزایش پیدا خواهد کرد .همچنین بر اساس آزمون رگرسیون چند متغیره ،معادله رگرسیون دارای سه مرحله
است که شاخص آموزش و اطالع رسانی در آن حذف شده و نتایج نشان داد مشارکت و همکاری اقتصادی ،اجتماعی
بیشترین ارتباط را با متغیر توسعه اجتماعی داشته است .بنابراین هر چه میزان مشارکت و همکاری اقتصادی ،اجتماعی
باالتر میرود ،توسعه اجتماعی مردم بیشتر میشود.
از اینرو ،تسهیلکنندههای توانمندسازی روستاییان (همچون :آموزش و آگاهی بخشی ،اعتماد و عضویت در تشکلها،
دانش و مهارت ،همکاریهای اجتماعی ،اقتصادی و امور زیربنایی) در روستاهای ناحیه مورد مطالعه با ارتقاء سطح توسعه
اجتماعی سکونتگاههای روستایی همراه بوده ،در نتیجه توجه بیش از پیش به توانمندسازی از سوی برنامهریزان و مدیران
توسعه روستایی ضرورت دارد .بدین ترتیب ،یافتههای پژوهش حاضر با نتایج حاصل از مطالعاتی چون :مطیعی و همکاران
 ،8958 ،رودافشان ،8911 ،یدالهی و دیگران Karl 1881 ،8915 ،و افتخاری8911 ،مطابقت دارد .در نتیجه ،توجه به
جایگاه توانمندسازی و ظرفیتسازی ،باعث ارتقاء پتانسیلهای موجود در سکونتگاههای روستایی ،برای رسیدن به توسعه
و بهبود عملکرد اجتماعی  -اقتصادی روستاییان میشود .درواقع ،ارتقاء و بهبود شاخصهای مؤلفه توانمندسازی در
روستاهای موردمطالعه برای دستیابی به توسعه اجتماعی آنها بهمثابه یکی از راهبردهای اثرگذار ،ضرورت دارد که
موردتوجه سیاستگذاران و برنامه ریزان توسعه روستایی قرار گیرد و زمینه و زیرساختهای الزم برای تحقق آن فراهم
شود .برای تحقق این هدف ،راهکارها و پیشنهادهایی برای افزایش توانمندسازی مردم و توسعه اجتماعی سکونتگاههای
روستایی به شرح زیر ارائه میشود:
 .8ارائه آموزشهای مختلف برای باال بردن دانش ،آگاهی ،و مهارت روستاییان.
 .1ایجاد و تقویت رویکرد مشارکتی و تحرك اجتماعی ،تشکیل و تقویت نهادهای غیردولتی ،تشکلهای مردمی و محلی
برای مشارکت بیشتر در توسعه محلی.
 .9تفویض اختیار و تقویت مدیریتهای محلی (شوراهای اسالمی).
 .1ارتقای مهارتهای فنی روستاییان و غیره نام برد.

منابع
ازکیا ،مصطفی و دربانآستانه ،غالمرضا .)8911( .روشهای کاربردی تحقیق ،جلد اول ،تهران :انتشارات کیهان.
پرسا ،تعالی ،احمدپور ،امیر و چرمچیان ،مهدی .)8951( .نقش توانمند سازی در توسعه روستایی .فصلنامه مهندسی کشاورزی و
منابع طبیعی.12-11 ،)98( 89 ،
حافظ نیا ،محمدرضا .)8911( .مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات سمت.
رضوانی ،محمدرضا .)8958( .برنامهریزی توسعه روستایی در ایران .تهران :نشر قومس.

جايگاه توانمندسازي روستايي در توسعه اجتماعي سكونتگاههاي روستايي - ...روحاني و همكاران

113

رکنالدین افتخاری ،عبدالرضا ،پورطاهری ،مهدی ،فرجزاده ،منوچهر و حیدری ساربان ،وکیل .)8911( .نقش توانمندسازی درتوسعه
کشاورزی .پژوهشهای جغرافیای انسانی.11-889 ،)25( 18 ،
ریگین ،چارلز .) 8911( .روش تطبیقی فراسوی راهبردهای کمی و کیفی .ترجمه محمد فاضلی ،تهران :انتشارات آگه.
سرایی ،حسین .)8958( .مقدمهای بر نمونهگیری در تحقیق .چاپ ششم ،تهران :انتشارات سمت.
شکوری ،علی ،رفعتجاه ،مریم و جعفری ،معصومه .)8912( .مولفههای توانمندی زنان و تبیین عوامل موثر بر آنها ،پژوهش زنان،
.12-8 ،)8( 9
صالحی ،مریم .)8958( .مشارکتهای مردمی و نقش آن در طرحها و برنامههای عمرانی در راستای توسعه پایدار روستایی مورد:
دهستان چندار (بخش چندار ،شهرستان ساوجبالغ) .پایاننامه کارشناسی ارشد ،تهران ،دانشگاه شهید بهشتی.
ضیائی ،محمدصادق ،نرگسیان ،عباس و آیباغی اصفهانی ،سعید .)8911 ( .نقش رهبری معنوی در توانمند سازی کارکنان دانشگاه
تهران ،نشریه مدیریت دولتی.12-21 ،)8( 8 ،
فاضلی ،محمد ،فتاحی ،سجاد و زنجان رفیعی ،سیده نسترن .)8951( .توسعه اجتماعی ،شاخصها و جایگاه ایران در جهان .فصلنامه
مطالعات توسعه اجتماعی -فرهنگی.811-895 ،)8( 1 ،
فیروزآبادی ،سید احمد ،حسینی ،سیدرسول و قاسمی ،روحاله .)8915( .مطالعهی شاخصها و رتبهی توسعهای اجتماعی در
استانهای کشور و رابطهی آن با سرمایهی اجتماعی .فصلنامه رفاه اجتماعی.51-91 ،)91( 89 ،
کالنتری ،خلیل .)8919( .پردازش و تحلیل دادهها در تحقیقات اجتماعی اقتصادی با استفاده از نرم افزار  ،spssچاپ دوم ،تهران:
نشر شریف.
کمیایی ،سیدعلی .)8958( .شیوههای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار .فصلنامه رفاه اجتماعی.51-29 ،)18( 88 ،
مطیعی لنگرودی ،سیدحسن ،قدیری معصوم ،مجتبی ،دادورخانی ،فضیله ،یداللهی فارسی ،جهانگیر و ترکاشوند ،زهرا .)8958( .تبیین
عوامل مؤثّر بر توانمندسازی روستاییان در توسعه کارآفرینی (مطالعه موردی :بخشهای زند و سامن شهرستان مالیر).
پژوهش های جغرافیای انسانی.891-885 ،18 ،
میرزایی ،حسین .)8915( .توانمندسازی ،صنعتی شدن و عوامل زمینهای موثر برآن .پژوهشهای روستایی.815-55 ،)9( 8 ،
Rivera, W. M., & Coming, S. L. (1990). Empowering women through agricultural extension: A
global perspective. Journal of Extension. 28 (4).
Fernandez, S., & Moldogaziev, T. (2015). Employee Empowerment and Job Satisfaction in the
U.S. Federal Bureaucracy: A Self-Determination Theory 16.Perspective, the American
Review of Public Administration July 1, 45 (4), 375-401.
Sharma, P. N., & Kirkman, B.L. (2015). Leveraging leaders: A literature review and future lines
of inquiry for empowering leadership research, Group Organization Management, 40 (2),
193-237.
& Amundsen, S., Martinsen, Øyvind L. (2015). Linking Empowering Leadership to (Amundsen
)Martinsen, 2015: 305-306
Job Satisfaction, Work Effort, and Creativity .(2015). The Role of Self-Leadership and
Psychological Empowerment, Journal of Leadership and Organizational Studies August 1,
2015 22:3 304-323
Karl,M. etal. (2007). Higher Agricultural Educationand Opportunity in Rural Development for
Women,TheFoodandAgricultureOrganizationoftheUnitedNations(FAO),Rome,Italy,7-11.
Kothari, CR. (2009). Research Methodology, Method and Techniques (Second Revised Edition).
New Age International publishers. New Delhi, 1-401.
United Nations (2002). Financing Global Social Development Symposium, Feb. 7.
United Nations, New York. World Bank (2002). Strategic Directions for the World Bank in
Social Development. Brainstorming Workshop Notes. October, 15-16, Washington, D.C
World Bank, Operations Evaluation Department (2005) Putting Social Development
to Work for the poor: An OED Review of World Bank Activities. Washington, D.C.

