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 چكيده 

به داليل مختلفي  وجودنيا بااست.  مؤثرهاي روستايي مد و توسعه سكونتگاهازي ساکنان روستايي در افزايش درآتوانمندس

ها و ريزيتوان گفت در برنامهبدين ترتيب مي نگرفته است. قرار موردتوجهجايگاه توانمندسازي ساکنان روستايي اهميت و 

جايگاه توانمندسازي ساکنان روستايي قاله حاضر، م ها جايگاه توانمندسازي روستايي تشخيص داده نشده است.گذاري سياست

اين تحقيق به شيوه  بنابراين،. دهدرا نشان ميدرام شهرستان طارم  هاي روستايي دهستاندر توسعه اجتماعي سكونتگاه

هاي روستايي روستايي را در توسعه اجتماعي سكونتگاه يتوانمندسازو تحليل همبستگي جايگاه رويكرد کمي ، تحليلي-توصيفي

 31آماري حدود سكونتگاه روستايي داراي سكنه است. از کل جامعه  26جامعه آماري اين تحقيق  مورد سنجش قرار داده است.

جامعه آماري، از روش  کلبه آمدهدستبهانتخاب شدند. براي تعميم اطالعات تصادفي  صورتبهگاه سكونت 61درصد معادل 

. انتخاب خانوارهاي روستايي خانوار تصادفي است 619برابر با خانوار، حجم نمونه 6961گيري کوکران استفاده شد. از کل نمونه

از سطح توسعه اجتماعي  متغير وابسته يا اثرپذير براي سنجشاي است. گيري تصادفي طبقهبراي پرسشگري بر اساس نمونه

رگرسيون چند متغيره براي سنجش  آزمونکندال تائوبي و  همبستگي ضريببدين منظور از  شده است.استفاده شاخص  29تعداد

ها زي ساکنان سكونتگاهتوانمندسا اثرگذارمستقل يا  تغيردر ارتباط با م گذاري بين متغيرهاي پژوهش استفاده شد.رابطه و اثر

مشارکت و همكاري اقتصادي، اجتماعي،  آگاهي و مهارت، دانش، رسانيو اطالع آموزش اريمع 9 در چارچوبشاخص  31تعداد

سازي مردم در توسعه دهد که سطح و جايگاه توانمندنتايج نشان مي سنجيده شده است. گيريو تصميم هايگذاراستيس

داري بين ابعاد توان نتيجه گرفت که رابطه معنيمي جهيدرنت اندک بوده است. موردمطالعهستايي ناحيه رو يهاسكونتگاهاجتماعي 

 .سازي روستايي پاسخگويان و توسعه اجتماعي روستايي وجود داردتوانمند

 شهرستان طارمدهستان درام ساکنان روستایی، توانمندسازی، توسعه اجتماعی،  کليدي: گانهواژ

                                                 
  Email: masoud.anbario@ut.ac.ir                                                         نویسنده مسئول:                                                  *
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 قدمه م
 حال  در کشورهای اکثر و رانیدر ا توسعه اصلی هایدغدغه از یکی همواره اخیر دهه درچند روستایی توسعه و مرانع   

 و توزیع اساسی نیازهای نیتأم برای تیاهم با راهبردی مثابه به روستایی توسعه کشورها، از بسیاری در .است بوده توسعه

 توسعه روستایی برای متنوعی الگوهای متعدد، هایشیوه با نیز منظور بدین و شده تلقی ملی توسعه از ناشی منافع بهینه

 بسیار و پیشرفت توسعه از سوم جهان روستایی جوامع سهم نیز هنوز و نداشته مطلوبی دستاورد عمدتاً که شده تجربه

قیر برای رسیدن به حقوق و ف درآمدکمزمینه الزم برای توانمندسازی افراد  (.19: 8951)تعالی و همکاران،  است اندك
، توانمندسازی فرآیندی های موجود و تغییر یافته، است. همچنینیابی و کنترل بر منابع طبیعی سازمانخود از طریق دست

ها بر مسائل و مشکالتی که با آن مواجه هستند، کنترل و اختیار پیدا کنند. بنابراین، ها و سازمانآن افراد، گروهاست که در
هایشان را برای کنترل عاقالنه بر ها و تواناییکه تالش نمایند مهارتمندسازی کمک به افراد ضعیف است نهدف توا

 (.01:  8958، شان را بهبود بخشند )کیمیاییهای مثبت زندگیهایشان غلبه نمایند و جنبهزندگی افزایش داده و بر ضعف
 یاد اشتغال ندیدر فرا اساسی رکن عنوانبه آن از است که حدی به وکار کسب دنیای برای توانمندسازی اهمیت ،یاز طرف

 گفت توانمی است، مواجه و پنهان( )آشکار بیکاری با زیادی میزان به ایران روستایی جامعه اینکه توجه به با و شودمی

 (.01: 8915ی،ی)میرزا است بیکاری از خروج برای سودمندی حلراه روستاییان توانمندسازی که
 ،مثالعنوانبه اند.مشابه یکدیگر با هاآن از که بسیاری است شده ارائه توانمندسازی از متفاوتی تفسیرهای و ریفتعا  

 فرایندی مفهوم به توانمندسازی دارد عقیده وی که است راپاپورت تعریف مانند قاًیدق توانمندسازی ( از8510)8تور تعریف

 مشارکت شانزندگی در کنندهنییتع رخدادهای بر وتاثیرگذاری کنترلدر که ندایافته توان یقدربه آن طی مردم که است

 .(Serayeldin,1991) کنند
 با محرومیت و پایین بودن سطح توسعه ربازید، از موردمطالعههای روستایی ناحیه سکونتگاه ازآنجاکه، چهارچوبدر این   

یان در روستاهای این سازی روستایوستاییان و توجه به موانع توانمندسازی راند. اهمیت موضوع توانمندبوده روروبهیافتگی 
، در کشورهاو فقیر  ریپذبیافراد آسکه بیشترین اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی روستاییان و این اهمیت توسعهناحیه و نیز
سازی روستاییان و توانمند به مسألة یترقیدقکند تا شناخت علمی و کنند، ایجاب میروستایی زندگی می در مناطق

 باال بردنهای روستایی بدست آوریم؛ زیرا، این نوع شناخت کمک شایانی به کاهش فقر و توسعه اجتماعی سکونتگاه
کند. پژوهش حاضر با سنجش متغیرهای مختلف می موردمطالعهناحیه های روستایی در یافتگی سکونتگاهسطح توسعه

های ها و طرحهای روستایی ناحیه موردمطالعه، برای پیشبرد برنامهر آن را در توسعه سکونتگاهروستاییان تأثی سازیتوانمند
سازی روستاییان در توانمندپرسش اصلی پژوهش حاضر این است که نقش کند. براین شالوده، یی بررسی میتوسعه روستا

ونه است؟ در همین راستا، رابطه توانمندسازی درام شهرستان طارم چگ های روستایی دهستانسکونتگاهاجتماعی   توسعه
 کند.های روستایی بررسی میروستاییان را در توسعه اجتماعی سکونتگاه

 مباني نظري تحقيق
مترادف در نظر گرفته  یاقتصاد توسعه بر مطالعات توسعه حاکم بود و توسعه با یبعدتک ینگرش د،یمد ییهامدت یبرا  
 یدارا یادهیرانده شد چنانکه توسعه را پد هیبه حاش یبعدتک نگرش نی، ارفتهرفته ،یبشر دانش شیشد، اما با افزایم
 ن،یگیرك: ر( رندیقرار گ گریکدیاز علل در کنار  یامجموعه ستیبایحصول به آن م یکه برا انددانسته یعلّ یدگیچیپ

از ابعاد توسعه لزوماً به توسعه  یکیبه  صرف توجه و یاسیس ایو  یصرفاً اقتصاد یرهایبر متغ دیتأک دگاهید نی. از ا(8911
 نیذ اخاات یدر موارد یمنجر نخواهد شد و حت یطیمح یهایدگیچیپ مواجهه بادر یاجتماع ستمیس ییتوانا شیو افزا

                                                 
1. Tour 
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 نهیزم در یدانش بشر شیافزا کند رتریپذبیآس یطیمح یهایدگیچیرا در مواجهه با پ ستمیتواند سیم یبعدتکنگرش 
 یاقتصاد را بر آن داشت که از توسعه شمندانیاند ،یعِلّ یامجموعه مثابه بهبه آن  ستنیعاد مختلف توسعه و لزوم نگراب

 زاویه از و تخصصی خود یهارشته در یک هر و بیندیشند ... و فرهنگی سیاسی، توسعه چون مفاهیمی فراتر روند و به
 و شرایط پیرامون بشری دانش پیش هایدهه مقایسه با در اکنون کنند. شناسایی را جوامع توسعه در دخیل علل خود دید
 که است رسیده فرا آن زمان رسدمی به نظر و کرده یامالحظه قابل اجتماعی رشد هایسیستم و جوامع زوال و بقا علل

 یک هر اهمیت علّی توسعه، مختلف علل شناسایی ضمن یارشتهانیم و سیستمی ای،مجموعه گرا،رویکری کل خاذات با

 .نماییم شناسایی را جوامع توسعه و رشد بر آن اثرگذاری میزان و علل این از
است که در  دانستهی بخش انیو م یارشتهانیم یارا حوزه یاجتماع یتوسعه ،یبر دو بعد اقتصاد و آزاد دیتأک با 8استس  

دو  یکنندهانیب یطور ضمنبه فیتعر نی. ااست عهسطوح جام یهمه مردم در یو اجتماع یماد 1بهبود رفاه یجستجو
 یسطح آزاد شیو دوم، افزا ازهایآن ن نیاز راه تأم یاساس یازهاین حداقل مردم در سطح تیرضا نینکته است: اول، تأم

از  یاعاجتم یتوسعه زعم استس، اهداف. بهشودیم یریگداشته باشند اندازه توانندیکه مردم م ییهاانتخاب که با رشته
به نقل از  1888استس، ) شوندیم بیتوسعه تعق جیاهداف و نتا نییتع ممکن در حد نیمشارکت مردم تا باالتر قیطر

 گسترش عالوه بر یاجتماع یشده از توسعهارائه فیبه تعار یاجتماع هیمفهوم سرما ورود (.8915و همکاران،  یروزآبادیف
 یبرجسته نظرصاحباست.  داده قرار دیرا مورد تأک یاجتماع توسعهبه  یبایدست طیشرا نیترمهماز  یکیابعاد آن
تضادها و  زیآمصلححل  یهر جامعه برا ییرا توانا یاجتماع یتوسعهبعد،  نیبر ا دیبا تأک 9تزیگلیجوزف است ،یاقتصاد

 لیو اعتماد در تسه یاعاجتم یهیسرمابر  یاختالف منافع دانسته است؛ و هنگام مشترك، به قیمنابع و عال وندیپ
 یالمللنیب و مؤسسات هاسازمان (.1881 تز،یگلیاست)دارد  دیتأک یاجتماع توسعهعناصر مهم  عنوانبهمتقابل  یمعامله

 انهیسال یهاگزارش ف،یتعار نیا یکه بر مبنا اندکردهمفهوم ارائه  نیا خاص خود را از فیتعار زیتوسعه ن یاحوزهفعّال در
 شیافزا ینهیدرزم یساختار یبر دگرگون یاجتماع توسعه فیدر تعر یبانک جهان نهیزم نیا در .کنندیم هیخود را ته

 نیا (.1881 ،یبانک جهان)است  کرده دیصاحب قدرت تأک یهاسازمانکارگزاران و و پاسخگو کردن  یانسجام اجتماع
 ،قدرت یشناسییایپو یدرباره یعات الزم و کافتوسعه، اطال یو راهبردها یامر مستلزم آن است که به هنگام طراح

 .میباش داشته اریدر اخت یاجتماع یررسمیو غ یرسم یساختارها نیجامعه و همچنحاکم بر یارزش و نظام یدستگاه فرهنگ
و کاهش  ینیشغل، کارآفر کسب چون امکان یبر ابعاد یاجتماع یشده از توسعهخاص ارائه فیدر تعار گریابعاد د یبرخ

بانک ) یاقتصاد یتوسعه ییایپوی ندهایدر کنار فرآ مردم رفاه یارتقا (،1881سازمان ملل متحد: )مختلف  یهاضیعتب
در نظر داشتن  با اند.کرده دیتأک (،1889 ،یبانک جهان)تر و مناسب تریمساو یدسترس بهتر، ییگوو پاسخ (،1889 ،یجهان
 یاجتماع یابعاد مفهوم توسعه توانیشد؛ م ها اشارهآن از یکه به بخش یعاجتما توسعه نهیشده درزمخاص ارائه فیتعار

که  یاجتماع اعتماد، ادغام و انسجام لیاز قب یمختلف اجتماع یاهبر شاخص دیتوجه و تأک (الف برشمرد: ریصورت زرا به
توجه  (ج ؛یطیمحستیز یامدهایو پعوامل  بر دیتوجه و تأک (ب قرارداد؛ یاجتماع یهیمفهوم سرما لیها را ذآن توانیم

توجه به  (د توسعه؛ یباثبات برا یانهیزم آوردن دیدر پد تیو امن یجنس ضاتیرفع تبع ،یو اجتماع یفرد یهایبه آزاد
 قدرت؛ صاحبی هاچون، پاسخگو کردن کارگزاران، امکانات و سازمان یدر نظر داشتن اهداف (ه ؛یاقتصاد یهاشاخص

مشارکت مردم در  (ز ها؛انسان یو اجتماع یفرد یازهاین نیتوسعه برحسب تأم یو دستاوردها اامدهیپ یابیارز -و
 جامعه یها، سازمانیردولتیغ یهاسازمان تیعامل غالباً با یاتوسعه یهاطرح یابیمنابع، اجرا و ارز نیتأم ،یزیربرنامه

ابعاد  یدارا یاجتماع یاتوسعه یسازه رسدیفوق بدنظر متوجه به موارد  با یبر اجتماعات محل یمبتن یهاو سازمان یمدن

                                                 
1. Richard J. Estes 

2. Well-Being 

3. Joseph Stiglitz
 



  6931، پاييز و زمستان 2اول، شماره دوره مهندسي جغرافيايي سرزمين،                                                                                                                                             661

 

 

را ندارد و  ابعاد نیا یپوشش تمام ییتوانا ،ییتنهامفهوم به نیاز ا شدهخاص ارائه فیاز تعار کیهر  که است یمتنوع
 .میهست یاجتماع یاعام از توسعه یفیتعر ارائه ازمندین رونیازا
 یکه به مسئله یطیمح یهایدگیچیپ مواجهه با یبرا یجوامع انسان ییتوانا شیفزاعبارت است از ا یاجتماع یاتوسعه  
که با بقاء و زوال  یاجتماع یابعاد زندگ یتمام ییشناسا یبرا علمیی . با توجه به عدم تواناابندییجوامع ارتباط م یبقا
ی مخاطرات رامونیپ یگسترش دانش بشراست و با  الیس یمفهوم یاجتماع یاتوسعه مفهوم ابد،ییجامعه ارتباط م کی

 یاتوسعه زانیازنظر م یجوامع منظر نی. از اابدییم یترمفهوم ابعاد گسترده نیا کنندیم دیرا تهد یجوامع انسان یبقا که
عملکردها و  یطیمح یهایدگیچیازنظر مواجهه با پ جوامع ریبا سا سهیقرار دارند که در مقا یدر سطوح باالتر یاجتماع

 نیا رسدیاند. به نظر مداده شیجوامع افزا ریبا سا سهیخود را در مقا یاحتمال بقا جهیدارند و درنت یبهتر یهاکنشوا
کردن مفهوم ی با مبتن نکهیا شده برخوردار است. نخست ارائه فیتعار ریبا سا سهیدر مقا ییهاتیاز مز یاز جهات فیتعر

 یارزش یهااز نگرش یاریتا حدود بس ،یجوامع انسان و هاانسان انیشترك در مو م نیادیبن ازین کیبر  یاجتماع یاتوسعه
ها به جوامع مختلف را با مشکل آن میتعم رونیت حاکم است و ازاشده به شد ارائه فیتعار ریموارد بر سا یکه در بعض

خاص  فیتعار یتمام که در یابعاد یهیکل یطیمح یهایدگیچیبا در نظر داشتن پ ی. در ثاندینمایم یدور کندیم مواجه
 (.8951)فاضلی و همکاران،  ردیگیذکر شده است دربرم یاجتماع یاشده از توسعهارائه

 آن بیانگر کرد، مطرح 8551 سال اقتصاد نوبل یزهیجا برنده سن، آمارتیا نخستین بار که را انسانی توانمندی رویکرد  
 این در. بکنند توانندمی چه و خواهندیم چه مردمان که است استوار اصل اینبر  اجتماعی ترتیبات و فردی رفاه که است

 و هاانسان کار بر کارکردها. چرخدمی کارکردها یسوبه درآمد، و منابع از مطلوبیت، نگاه فردی، رفاه ارزیابی در دیدگاه
 کارکردها. است استوار... و مسکن داشتن اجتماعی، مشارکت امکان از تندرستی، برخورداری چون مواردی و هاخواسته

 اعطای شامل توانمندسازی دیگر، تعریفی باشد. در( هایتوانمند) بالقوه یا تواند بالفعلمی و است رفاه مادی جنبه از فراتر
 بر بیشتر کنترل و هافعالیت برخی انجام ،یریگمیتصم جهت مدیران و کارکنان به بیشتر اختیارات و مسئولیت قدرت،
 یهایتوانمند ایجاد و رشد آن اصلی گاههیتک که انسانی توانمندی (. رویکرد11: 8911 ودیگران،ضیایی) است لشانمشاغ

 فرایندی در را توسعه یچندگانه یهاهدف ،عیباز توز و ییرشد گرا دادن پیوند با تواندیم که است رویکردی انسانی است،
 یهادگاهید از یکی. اندشدهیبنددسته متفاوتی هایدیدگاه از انمندسازیتو بر موثّر اما عواملسازد.  دوستانه محقّق

 :از اندعبارت توانمندسازی بر مؤثر اصلی عوامل وی باور ( است. به8551) جرچن اسپریتزر دیدگاه معروف،
 نفس؛ تزع درونی، کنترل کانون نژاد، جنسیت، کار، سابقه تحصیالت،: فردی عوامل
 ؛رانیبر مد تأثیرشان به نسبت گروه افراد ادراك گروهی،درون اعتماد گروه، اهمیت گروه، شیاثربخ: گروهی عوامل
 اجتماعی سیاسی، جایگاه حمایت اطالعات، به دسترسی کنترل، حیطه منابع، به دسترسی نقش، در ابهام: سازمانی عوامل

 (.11: 8911دیگران، و ضیایی) کار واحد مشارکتی جو سازمانی، مراتبسلسله در فرد
 اندعبارت  هاازآن برخی که است شده برشمرده روستاییان توانمندسازی تسهیل برای عامل چندین (8558) ویلیام ازنظر  
 .9 ،نفساعتمادبهکسب  .1 خود، بالقوه یهاییتوانا از آگاهی .9 شدن، توانمند برای تمایل .1 ،از خود مثبت ارزیابی .8: از

 فاضل) هاآن و هدایت کنترل کسب قدرت و شخصی احساسات و عواطف شناخت .0 و یاقاشت و عالقه انگیزه، کسب
 (.8958به نقل از مطیعی لنگرودی و همکاران،  11: 8911 یاوری، و بیگی

 به توانمندسازی. است آن مفهوم در بازنگری اصلی عناصر از و توسعه جدید پارادایم اصلی یهامؤلفه از سازیتوانمند  
 تفویض و یتواناساز برای قانونی، قدرت تقویت منظوربه گذاریسرمایه دیگر، سخن به یا قانونی، قدرت ادایج معنای
 منجر فقر ایجاد به تنهانه قدرتیبی. است قدرتیبی عوامل با مقابله سازیتوانمند مستقیم داللت. است مردم به اختیار

 : از اندعبارت قدرتیبی اصلی هایجلوه. است آن مستقیم و اصلی محصول بلکه شود،می
 . است مادی فقر همان که اقتصادی قدرت نداشتن -
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 . است معنوی و سیاسی فقر معنای به که یریگمیتصم قدرت نداشتن -
 .(98: 8958 صالحی،از  شدهنقل 8919 چمبرز،) است ناآگاهی و فرهنگی فقر معنای به که انتخاب قدرت نداشتن -

 خود اهداف به یابیدست در را جوامع و هاسازمان مردم، مشارکت که است اجتماعی( اقدام) عمل فرایند یتوانمندساز
 دیگران بر تسلطجهت  یافتن دست قدرت به عبارتی به یا شدن قدرتمند معنای به یتوانمندساز نگاه این با. دهدمی ارتقا

 توماس راستا این در. کندمی یمساعکیتشر بخشاثر و مؤثر تغییر جهت دیگران با که است قدرتی بیشتر بلکه نیست،
 موجود هایظرفیت و هاقابلیت گسترش فرایند یعنی سازیتوانمند: است کرده ارائه را زیر تعریف سازیتوانمند از اسلیتر
 مندسازیتوان که نآ نتیجه. دارند ریتأث روستایی جوامع زندگی در که هاییسازمان و هانهاد در روستاییان مشارکت برای
 دارد ریتأث مردم زندگی بر هاآن عملکرد که دولتی هایسازمان و مؤسسات با مردم یزنچانه قدرت افزایش فرایند یعنی

  (.881: 8958 رضوانی،)
این فرایندی است که در مقابل وابستگی است.  نفساعتمادبهظرفیتی برای خوداتکایی و  عنوانبهسازی توانمند درواقع  

توانند سازمان خود را تقویت کنند و می ،شدهراندههای به حاشیه و گروه یردولتیغهای ن اشخاص،سازماناز طریق آ
 .(Sharma & Kirkman, 2015:199) آزاد کنند ها یا روابط،توسط ساختار جادشدهیاخودشان را از تسلط 

 بررسی رویکرد و جنبه دو از اقتصادی -جتماعیا یهاتیفعال رد مشارکت منظوربه سازیتوانمند مفهوم توسعه، درادبیات  

 رویکرد (ب استخودباوری  تقویت و تواناسازی هدف رویکرد، این در توانمندسازی؛ یزشیانگ کردیرو (الف :است شده

 شغل با در ارتباط درونی انگیزش حالت یک مثابهبه تروسیع طوربه را توانمندسازی رویکرد، این توانمندسازی؛ شناختی

 :است درونی احساسپنج  شامل که کندیم یفتعر
 .کند تلقی ارزشمند و یبامعن دهدیم انجام را که یافهیوظ فرد کهنیا یعنی :بودن داریمعن. 8

 کاراست. انجام برای خود ظرفیت و توانایی به فرد اعتقاد خودباوری، یا شایستگی :شایستگی. 1

 . است دارا را کار خود پیامدهای در نفوذ ییتوانا فرد در آن که یاز حد عبارت:  تأثیر. 9

 شایستگی کهیدرحال. هاستتیفعال تنظیم برای انتخاب حق در مورد فردی احساس یک انتخاب یاحق :ینییخود تع. 1

 اطالق شغلی وظایف انجام برای الزم هایفعالیت نییدر تع شاغل عمل آزادی به همچنین، است رفتاری مهارت یک

 .گرددمی

 شد برخورد خواهد یکسان و منصفانه هاآن با کنند که احساس افراد که است آن معنی به اعتماد درنهایت :تماداع. 9

(Fernandez & Moldogaziev, 2015: 376-377.) 

 سازی،ظرفیت .دارد نزدیکی ارتباط سازیظرفیت مفهوم با توانمندسازی مفهوم توسعه، نظرانصاحب دیدگاه مبنای بر  

 کیاز  بخشی سازیظرفیت .شودمی شامل را بازیگران تمام که است پاسخگو و تأثیرپذیر ،انعطافقابل دائمی، فرآیندی
 مطرح را یسازیخصوص و تمرکززدایی حمایت، مشارکت، قادرسازی، نظیر را متفاوتی معانی که است هیچند سو مفهوم

 به شدن نزدیک برای تالش و الگو یا فرایند یک عنوانبه سازیظرفیت دگاهیاز د مفاهیم این از هریک تعریف .کندمی

 جهت اقدام ازهرگونه پیش است بدیهی .کندمی قدرت انتقال و قدرت مسئله به معطوف را نظر مفهوم، ازاین تعریف یک

 .ردآو دست به قدرت انتقال بامفهوم محلی دولت نیز و دولت مواجه والگوی ذهنی ازشرایط درکی باید عملی تعریف ارائه
 مدنظر را سازمانی وتوسعة نهادی توسعة انسانی، منابع توسعه جنبه هرسه باید سازیظرفیت مثبت اثرات به نیل برای

 .(Amundsen & Martinsen,  2015: 308) قرارداد
 نیروهای بر یرگذاریتأث یا توانایی کنترل و جامعه آن فرد طی که هاییقابلیت ازکسب است عبارت توانمندسازی بنابراین  
 در شش را هاآن توانمی که است شده ذکر توانمندسازی برای مختلفی آورند. ابعادمی دست به را خود حیات کنندهنییتع

 چون ابعادی روستایی، جامعهدرفرهنگی.  و اجتماعی، حقوقی روانی، اقتصادی،سیاسی،: کرد خالصه شکل این به بعد
 دخالت فرایند توانمندسازی در مختلفی عوامل. دارند اهمیت دیگر ابعاد از تربیش یو روان یو اجتماع اقتصادی توانمندی
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: 8910و همکاران، شکوری) است خاصی اهمیت نقش دارای افراد، ایهای زمینهو ویژگی هاقابلیت میان این در که دارند،
در ت متعددی صورت گرفته است. های روستایی مطالعاسکونتگاه اجتماعی جایگاه توانمندسازی در توسعه هنیزم در(. 19

 شود:هایی صورت گرفته اشاره میپژوهش نیترمهمزیر به چند مورد از 
یک دیدگاه جهانی، به این  نتیجه  توانمندسازی زنان از راه ترویج کشاورزی: در پژوهشی با عنوانریورا و کارنینگ   

 ,Rivera & Corning)دارد سعه پایدار روستایی تو جهیدرنترسیدند که ترویج نقش مهمی در توانمندسازی زنان و 

 در روستاییان توانمندسازی بر مؤثر عوامل تبییندر پژوهشی تحت عنوان همچنین مطیعی لنگرودی و همکاران  .(1990

 درفت نتایجی به شرح ذیل دریافت کردند: صورت گر مالیر شهرستان سامن و زند هایکارآفرینی که در بخش توسعه
 دو در ،آوردیم وجود به وکارکسب توسعه یا به ایجاد تصمیم برای افراد در را الزم شایستگی که شرایطی پژوهش این

 شیبرافزا مؤثر عامل ده تعداد کارآفرینان گروه به مربوط بررسی از. اندشده فیتعر متغیر چهارده با محیطی و فردی گروه
 عامل: از اندعبارت تأثیر در اولویت ترتیب به این عوامل شدند. شناسایی کارآفرینی توسعه برای روستاییان توانمندی
 احساس ،تیخالق قبلی، یهاتجربه فردی، استقالل نقش، الگوی و اقتصادی، آموزش و مالی سازمانی، عامل پشتکار،

انمندی تو افزایش در ادشدهی محیطی و فردی عوامل وجود گفت توانیم درنتیجه. درونی مرکز کنترل عامل و تیموفق
 عامل: از اندعبارت این تحقیق در کنترل گروه منظر از مؤثر عوامل. دارد تأثیر وکارکسب توسعه و ایجاد برای روستاییان
 و اجتماعی مشارکت عامل ،نفسعزت عامل عامل خانواده، ، دانش و مهارت عامل اقتصادی، و مالی منابع عامل سازمانی،

 (.85: 8958همکاران، و لنگرودی  )مطیعی زیرساختی عامل
 شده منتشر مدل بر اساس ایران در کارآفرینانه هایفعالیت ارزیابی :مدیریتی خالصه" عنوان با که دیگری پژوهش در  

 موجود  GEM" وضع تغییر با که افراد از ایمجموعه اول .ردیگیم بر در را لیبنشتاین گانهسه عوامل از عامل دو است،

 تا شودمی یاد هاقابلیت نام با هاآن از مدل این در که کنندمی عمل داد درون کنندهتکمیل هایظرفیت و مطلوب وضع به

 ریغ هایفعالیت که جایی خصوصبه دهند،می پاسخ انگیزشی متفاوت هایوضعیت به توانمند کارآفرینان آن در که حدی
 مورد 8911 و8911 دوره دو در ایران کارآفرینی تیوضع .است شده گرفته نظر در گرایش عنوانبه و است مطرح یسنّت

 مهم عوامل از برخی در ایران .است قرارگرفته کارآفرینی جهانی باندهید عضو کشورهای دیگر و خود با مقایسه و یبررس

 است نیاورده دست به اعضا بین در را مرتبه خوبی اساس براین و شده افت دچار سازمانی و اقتصادی هایحمایت مانند

 (.8958نقل از مطیعی و همکاران،به  8915 دیگران، و یدالهی)
 توانمندسازی، و سازیهای ظرفیتطرح در و راهبرد آگاهی دانش، نبود که دهدمی نشان 1881کارل در سال  مطالعات  

 و اورزیعرصه کش در و کنشگران فعاالن برای یو توانمندساز سازیظرفیت این منظر از و است روستایی توسعه مانع
درواقع . بیاورد ارمغان به را روستایی و کشاورزی توسعه زیآمتیموفقگذار  تواندمی که است راهبردی انتخاب توسعه، یک

 در توانمندسازی هزینه. گراستتوسعه و پایدار یو کشاورزروستایی  توسعه به توانمندسازی، رسیدن و یسازتیظرف فرجام
 .(,Karl  (2007است نهفته بخش کشاورزی در درگیر کارکنان و کشاورزان شایسته در آموزش مناطق روستایی،

 ارمغان به کشاورزان برای را شغلی تیو رضا انگیزش نکهیبر ا عالوه توانمندسازی که دهدمی نشان تجربی هاییافته
 آیند وبرمی وظایفشان و ارک عهده از یخوببه دانش سایه در کشاورزان. شودمی منجر نیز هاآن دانش به ارتقای آورد،می
 (. 889: 8911افتخاری،)کنندمی کسب بیشتری نفساعتمادبه آن دنبال به

 جانبههمه متیآن را عز یاجتماع با معادل قرار دادن مفهوم توسعه و توسعه  زین( 8911) 9و آسوکان 1مک فارلند ،8گونبر
 ،یدگیچی، پیوربهره ت،یفی، کیکارآمد ،ییتوانا یاالسطوح ب ،به نییو رو به کمال جامعه از سطوح پا عملی – ینظر

                                                 
1. Gomberg 

2. Mcfarland 

3. Asokan 
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 قیاز طر یاجتماع در مقاله خود با عنوان توسعه (8911)جونز و پند  اند.دانسته لتیو فض لذت ، مهارتتیخالقدرك، 
از  یقیتلف یاجتماع توسعه: انددادهرا ارائه  فیتعر نیا یعام از توسعه اجتماع یفیبا در نظر داشتن تعر وی نهادی دگرگون
دو حوزه است. توسعه  نیساده ا عیاز تجم شیب یزیچ امااست.  یاجتماع یو طراح یزیرو برنامه یاجتماع یدهسازمان
شامل  را یابیدولت، و پژوهش ارزش ،یزیربرنامه لیتحل ،یاجتماع تیحما ،یاقتصاد توسعه ،یاسیس یاستراتژ ،یاجتماع

توسعه  یکاربرد یهاشاخص در مقاله خود با عنوان (8958)آزاد و همکاران . دخواهیها را در کنار هم مو آن شودیم
نوع از توسعه را  نیدانست؛ ا یاجتماع عام به مفهوم توسعه کردیرو یتوان آن را نوعیکه م یکردیاتخاذ رو بای، اجتماع

 تیامن ،یزندگ تیفیک ،یلت اجتماععدا ،یاجتماع یبعد همبستگ پنج دانسته و آن را به یاجتماع ستمیس تیفیک کنندهانیب
 (.8951)فاضلی و همکاران،  اندنموده میتقس یاجتماع توسعه و اخالق یاجتماع

 پژوهشروش 
انتخاب گردید. در این میان  یموردبررسبر اساس پارادایم و معرفت علمی تحقیق، روش کمی برای سنجش متغیرهای   

. این روش برای بررسی مسائل اجتماعی مناسب است. در این روش محقق بر شوداز روش پیمایش اجتماعی استفاده می
 یموردبررسها را گردآوری کرد و سپس آن هاییدادهتحقیق، باید  یموردبررسحل مسئله این باور است که برای یافتن راه

رایط وضعیت حال در رابطه با موضوع شود تا شناخت کاملی از شآوری میاز زمان حال جمع هاداده. در این مسیر داد قرار
ها مورد استفاده قرار (. ابزاری که در این پژوهش برای گردآوری داده151: 8911مورد بررسی تحقیق به دست آید )ازکیا، 

 باشد.نامه میگرفت، پرسش
بررسیی   صیورت بیه تحلیلیی و   - برای تبیین دقیق سؤال و  فرضیه پژوهش، تحقیق حاضر با استفاده از روش توصییفی   

هیای روسیتایی در دهسیتان درام    سازی روستاییان در توسعه اجتماعی سیکونتگاه کمی و میدانی به مطالعه جایگاه توانمند
 موردمطالعیه سکونتگاه روسیتایی  دارای سیکنه در ناحییه     18شهرستان طارم پرداخته است. جامعه آماری در این تحقیق 

درصید   98حیدود   موردمطالعیه یژگی اجتماعی و اقتصادی خاص روستاهای ناحییه  آماری با توجه به واست. از کل جامعه 
، دشتی و کوهستانی انتخاب شیدند.  ایهای موقعیتی کوهپایهتصادفی و با توجه به شاخص صورتبهسکونتگاه  88معادل 

-890، 8958سیرایی،  ) کیوکران  یریی گنمونیه با استفاده از روش جامعه آماری،  کلبه آمدهدستبهبرای تعمیم اطالعات 
 811درصید  برابیر بیا    19/8درصد، و پیش برآورد وارییانس  59با ضریب اطمینان خانوار، حجم نمونه 8188(. از کل 891

ویژگیی جغرافییایی نیاهمگن اسیت، انتخیاب خانوارهیای        ازنظر موردمطالعهکه ناحیه . با توجه به اینخانوار تصادفی است
انتخیاب و تبییین   . (Kothari, 2009: 34) ای اسیت گییری تصیادفی طبقیه   مونهروستایی برای پرسشگری بر اساس ن

 یتوانمندسیاز مؤلفیه اثرگیذار )   کیه یطیور بیه های پژوهش با توجه به ادبیات موضوع صیورت گرفیت.   ها و شاخصمؤلفه
 (.8 )جدول شاخص سنجیده شد 90مؤلفه و  0های روستایی با تعداد روستاییان( در توسعه سکونتگاه
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 روستاييان  توانمندسازيسنجش  هايها و شاخص. مؤلفه6جدول 

 شاخص مؤلفه

آموزش و 
 یرساناطالع

 ارائهبرای  یرساناطالعمیزان . 1های آموزشی میزان دسترسی به فرصت. 9های آموزشیمیزان موفقیت دوره. 1شدهارائههای میزان آموزش. 8
میزان مراجعه . 1های محلیارتباط آموزش با فعالیت. 0برای مشارکت شدهارائههای از آموزش آمدهدستهبهای میزان مهارت. 9های آموزشیبرنامه

ها بر  اندازه اثرگذاری فراگیری  آموزش .5ها بر اعتماد و انسجام اجتماعیاندازه اثرگذاری فراگیری آموزش . 1رسانیهای آموزشی و اطالعبه کانون
ها در ، برای توانمند کردن ساکنان روستا و مشارکت آنشدهارائههای اندازه اثرگذاری آموزش .88یو گروهجمعی مشارکت ساکنان در کارهای 

 های اجتماعی و اقتصادیمشارکت ساکنان روستا در فعالیت در ارتقاء شدهارائههای اندازه اثرگذاری آموزش .88هاتشکل

دانش،آگاهی و 
 مهارت

 آگیاهی  میزان. 9 مردمی هایتشکل از روستا ساکنان  شناخت و آگاهی میزان. 1 محلی هاینهاد از روستا ساکنان و اشم شناخت و آگاهی میزان. 8
 - اجتمیاعی  مسیائل  نیه یدرزم روسیتایی  خیانوار  بیه  شدهارائه اطالعات  اندازه .1  روستا مختلف مسائل با شدن روبرو برای  روستا ساکنان توانایی و

 توزییع  و یگیذار هیسیرما  وضعیت از آگاهی میزان. 0 مختلف هایفعالیت در مؤثر حضور با ارتباط در خانوار اعضای مهارت انمیز. 9 روستا اقتصادی
 آگیاهی  مییزان . 5 اقتصادی فعالیت نهیدرزم هاگیریتصمیم از آگاهی میزان. 1 اجتماعی فعالیت نهیدرزم هایریگمیتصم از آگاهی میزان. 1 اعتبارات

 عمرانیی  و اقتصیادی  یی  اجتمیاعی  هایگیریتصمیم مشارکت اعضای خانوار در میزان مهارت و .88 عمرانی هایفعالیت نهیدرزم هایگیرتصمیم از
 مییزان مهیارت بیرای ایجیاد    . 81 روسیتا  عمرانیی  و اقتصادی ی اجتماعی  هایگیریتصمیم روستا در ساکنان میزان مهارت و  مشارکت. 88 روستا

 در )مهیارت(  هیا آمیوزش  فراگیری اثرگذاری میزان. 81نهادمردم اقتصادی هایتشکل میزان مهارت برای ایجاد. 89 نهادمردم  اجتماعی هایتشکل
 هیا آمیوزش  فراگییری  اثرگیذاری  میزان. 80 هایریگمیتصم در مشارکت در )مهارت( هاآموزش فراگیری اثرگذاری میزان. 89 تولید عوامل وریبهره

 خالقانه هایندیشها ایجاد در )مهارت(

مشارکت و همکاری 
 اقتصادی، اجتماعی

. 9 یکشیاورز  ریی غ هیای فعالییت  در یکیدیگر  با محلی مردم همکاری میزان. 1 های کشاورزیفعالیت در یکدیگر با محلی مردم همکاری میزان. 8
 کشیاورزی  جهیاد  مسیئوالن  بیا  میردم  همکاری یزانم. 1 کشاورزی اقتصادی هایفعالیت نهیدرزم کشاورزی جهاد مسئوالن با مردم همکاری میزان
 سیاکنان  مثبیت  تعامل میزان. 0محصوالت کشاورزی نوع مصرف بازار به روستا ساکنان توجه میزان. 9 یکشاورز ریغ اقتصادی هایفعالیت نهیدرزم

 کارشناسیان  و مروجیان  بیا  تعامل میزان. 1 یاعتبار یهاصندوق در روستایی ساکنان گذاریسرمایه میزان. 1یکدیگر به پول دادن قرض برای روستا
 همکیاری  و تعامیل  میزان. 88 کشت تناسب و الگو بهبود برای روستا ساکنان همکاری و تعامل میزان. 5 کشاورزی غیر و کشاورزی هایفعالیت در

. 81 کشاورزی غیر و کشاورزی هایعالیتف در روستایی خانوارهای همکاری و تعامل میزان. 88 تولیدی محصوالت فروش و رسانی بازار برای مردم
 یکشیاورز  ریی غ تولید هایروش بهبود برای روستا ساکنان همکاری میزان. 89تولید کشاورزی  هایروش بهبود برای روستا ساکنان همکاری میزان

 بیرای  بیانکی  تسیهیالتی  و وام از  شیما  ارخیانو  اسیتفاده  مییزان . 89 تولید یوربهره درافزایش  روستا ساکنان همکاری و توانایی آگاهی، میزان. 81
   اقتصادی هایبرای فعالیت بانکی تسهیالتی و وام از روستا ساکنان استفاده میزان. 80 اقتصادی هایفعالیت

و    هایگذاراستیس
 یریگمیتصم

. 9 اقتصیادی  ی اجتماعی هایفعالیت نهیدرزم انساکن تیمسئول پذیرش میزان. 1 توسعه هایاجرای برنامه در روستا ساکنان نظارت و توجه میزان. 8
 در میدیران  پایبنیدی  مییزان . 9 محلیی  مسیئوالن  به اختیار تفویض میزان. 1عمومی و عمرانی هایفعالیت نهیدرزم ساکنان تیمسئول پذیرش میزان

. 1 مسیئوالن  هایگیریتصمیم و هااندیشه به مدیران توجه میزان. 0 تصمیمات اجرای برای محلی سطوح مسئوالن و روستا ساکنان دادن مشارکت
 استقالل میزان. 5 اقتصادی ی اجتماعی منابع از مردمی هایتشکل برخورداری میزان. 1 عمرانی توسعه هایبرنامه در روستا ساکنان مشارکت میزان
. 81 روسیتا  سیاکنان  هیای گییری تصیمیم  به تماداع و توجه میزان. 88  روستا ذینفعان تمامی منافع به توجه میزان. 88تولیدی  و محلی هایتشکل
 مردمی نهادهای فعالیت میزان. 89 گیر تصمیم نهادهای بین صمیمیت و همکاری میزان

 منبع: نگارندگان، بر اساس واکاوی ادبیات تحقیق 

 (.1)جدول شد استفاده گویه 11تعداد از سطح توسعه اجتماعی نیز ریاثرپذبرای سنجش مؤلفه 

 هاي روستاييهاي توسعه اجتماعي سكونتگاهو شاخص . ابعاد2جدول

 هاشاخص بعد
 

 
 اجتماعی

. 9 روستا در زن باسوادان تعداد افزایش. 1 روستا در مرد باسوادان تعداد افزایش. 9 روستا جمعیت ماندگاری میزان. 1 روستا جمعیت تعداد افزایش میزان. 8
 مییزان  افیزایش . 1 اجتمیاعی  مسیائل  نیه یدرزم روسیتا  ساکنان آگاهی میزان افزایش. 1 زنان تتحصیال سطح افزایش. 0 مردان تحصیالت سطح افزایش
 هیای مهیارت  نهیدرزم روستا ساکنان آموزش افزایش. 88مهارت تنوع افزایش. 88 مهارت میزان افزایش .5اقتصادی مسائل نهیدرزم روستا ساکنان آگاهی

 ایبیمیه  هیای حماییت  از روستا ساکنان برخورداری بهبود. 89 اجتماعی مسائل در مشارکت نهیدرزم ستارو ساکنان تواناسازی میزان افزایش .81 اقتصادی
 همکیاری  و مشیارکت   مییزان  افیزایش . 80 مردمیی  هیای تشکل تعداد افزایش. 89 یکدیگر به مردم اعتماد میزان افزایش. 81 اجتماعی انسجام افزایش
. 18 ملیی  انتخابیات  در مشیارکت  افیزایش  میزان. 85 مردمی نهادهای تعداد افزایش میزان. 81  گذشته به تنسب بیکار جمعیت میزان. 81  روستا ساکنان
 و یتوانمند افزایش میزان. 11 محلی یهاتیمسئول و وظایف انجام برای الزم توان ارتقای و بهبود میزان. 18 محلی انتخابات در مشارکت افزایش میزان

 افیزایش  مییزان . 11 اقتصیادی  هیای گییری تصیمیم  در سیاکنان  مشارکت و یتوانمند افزایش میزان. 19 اجتماعی هایگیریتصمیم در ساکنان مشارکت
   عمرانی هایفعالیت در ساکنان مشارکت و یتوانمند

 منبع: نگارندگان، بر اساس واکاوی ادبیات تحقیق  

 دییتامبتنی بر نظرات خبرگان امر مورد  صوری، روایی از استفاده با ابزار پژوهش، )اعتبار( روایی صوری برای سنجش
 (.9شد )جدول  دییتانامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تعیین و (. و پایایی پرسش891 :8911)حافظ نیا،  قرار گرفت
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 . مقدار ضريب آلفاي کرونباخ در راستاي تعيين پايايي  ابزار پژوهش9جدول 

 زي روستاييانتوانمندسا توسعه سكونتگاه مفهوم
 بعد/
 مؤلفه

 اجتماعی
آموزش و 

 یرساناطالع
دانش،آگاهی و 

 مهارت
مشارکت 
 اقتصادی

ها   گذاریسیاست
 گیریو تصمیم

 18/8 18/8 19/8 11/8 19/8 مقدار آلفا

 از تحقییق  ریاثرپیذ  و اثرگیذار  هیای مؤلفه بین ارتباط تعیین برای توصیفی  آمار هایروش از هاداده تحلیل و تبیین برای  
جایگیاه   با پذیر،اثر و اثرگذار هایمؤلفه متغیرهای کل تعیین ارتباط منظوربه .شد استفاده تائوبی کندال ضرایب همبستگی

)کالنتیری،   شید  متغییره اسیتفاده   چنید  رگرسییون  از روستایی، هایسکونتگاه توسعه اجتماعی بر روستاییان سازیتوانمند
 است. بوده SPSS22  هاداده لیوتحلهیتجز برای مورداستفاده اصلی افزارنرم (.818 :8919

 موردمطالعهمحدوده 
 طارم شهرستان غرب در دهستان این. است زنجان استان در طارم شهرستان گانهپنج یهادهستاناز یکی دهستان درام  

 برای میانی نقش و بوده رامد دهستان مرکز درام . روستایاستروستای دارای سکنه  18دهستان درام دارای .است واقع
 جمعیتی و خانوار 8188 دارای 58 سال سرشماری اساس بر دهستان این. دارد خود اطراف روستاهای به یرسانخدمات

 شهرستان با نیز جنوب از. است نی آغرب همسایه استان اردبیل و شمالی همسایه گیالن استان. دارد نفر 1011بربالغ
)سازمان مدیریت دارد خاصی معروفیت طارم شهرستان در برنج دکنندهیتول عنوانبه ستانده این. است مرزهم زنجان
 (.8 شکل) ( 18: 8959زنجان،  یزیربرنامه

  
 ( 18: 8959ریزی زنجان، )منبع: سازمان مدیریت و برنامه موردمطالعه. موقعيت جغرافيايي محدوده 6شكل 
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  و بحث هايافته
 هاي توصيفييافته

)آموزش و  مستقل ریمتغها درباره و همچنین توزیع پاسخ یشناخت تیجمعهای ن بخش به توصیف ویژگیدر ای  
( و یریگمیتصمو  هایگذاراستیسی؛ و همکاری اقتصادی، اجتماع مشارکت و؛ دانش،آگاهی و مهارت؛ یرساناطالع

 است. شدهپرداخته( روستایی یهاسکونتگاهتوسعه اجتماعی وابسته )
 95تا  98درصد بین  9/89سال، حدود 15تا 81گویان بین درصد پاسخ 9/19های پژوهش، نشان داد که میزان هیافت  

درصد زن هستند.  18درصد مرد و معادل  08سال دارند. از کل پاسخگویان، میزان  95تا  18درصد بین  1/5سال، معادل
درصد تحصیالت  5/1رای تحصیالت ابتدایی، میزان درصد دا 5/0دهد که میزان های تحقیق نشان میهمچنین، یافته

 9/89و حدود  پلمیدفوقدرصد  1/9درصد دیپلم، میزان  1/80درصد تحصیالت متوسطه، معادل  0/91راهنمایی، میزان
در سطح متوسط به باالیی  موردمطالعهدهد سطح سواد در ناحیه درصد تحصیالت لیسانس و باالتر دارند که نشان می

 .  قرار دارد
 یرساناطالعشاخص آموزش و  توزیع فراوانی. استزیر متغیر مستقل که دارای چهار شاخص بوده به شرحتوزیع فراوانی   

 9/91دود ح) ه میزان متوسط به پایینیگویان بکه پاسخ دهدیمنشان  ،قرار گرفت موردسنجشگویه  88با میانگین  که
را  هایرساناطالعالزم و  یهاآموزش (درصد زیاد و خیلی زیاد 1/81و درصد کم و خیلی کم  8/11 ،متوسط طوربهدرصد 

قرار  موردسنجشگویه  80با میانگین  شاخص دانش، آگاهی و مهارت نیز کهتوزیع فراوانی . همچنین اندکردهدریافت 
آگاهی الزم و مهارت وکمی( دانش  طوربهدرصد  0/91)حدود  پایینی نسبتاًگویان به میزان که پاسخ دهدیمگرفت، نشان 

دهد که دانش، آگاهی و مهارت روستاییان پایین بوده است. توزیع فراوانی این شاخص نشان می واقع در. اندکردهرا کسب 
قرار گرفت، نشان  موردسنجشگویه  80با میانگین  نیز که یمشارکت و همکاری اقتصادی، اجتماعشاخص توزیع فراوانی 

درصد متوسط و  1/11م و بسیار کمی و ک طوربهدرصد  1/11)حدود متوسط به باالیی میزان گویان به که پاسخ دهدیم
توزیع فراوانی این  واقع در. باشندیممشارکت و همکاری اقتصادی اجتماعی را دارا ( درصد زیاد و بسیار زیادی 0/10

توان از این مشارکت و می بوده باال باًیتقرروستاییان  مشارکت و همکاری اقتصادی اجتماعی دهد که شاخص نشان می
 هایگذاراستیسمتغیر وابسته  مطالعه موردشاخص  نیآخر .را برد مساکنان روستایی بهره الز یتوانمندسازباال در  باًیتقر
 است.  هایریگمیتصمو 
گویان به میزان پاسخکه  دهدیمگویه مورد سنجش قرار گرفت، نشان  89با میانگین  این شاخص نیز کهتوزیع فراوانی   

درصد زیاد و بسیار زیادی( در  5/81درصد متوسط و  11کم و بسیار کمی و  طوربهدرصد  8/19متوسط به پایینی )حدود 
دهد که مشارکت توزیع فراوانی این شاخص نشان می واقع در. کنندیممشارکت  هایریگمیتصمو  هایگذاراستیس

شاخص مشارکت و در  کهییازآنجا درواقعپایین بوده است.  نسبتاً هایریگمیصمتو  هایگذاراستیسروستاییان در 
و  هایریگمیتصمباالیی داشتند اما از آن تمایل مردم در جهت  باًیتقرهمکاری اقتصادی اجتماعی که روستاییان تمایل 

روستایی( که  یهاسکونتگاهاجتماعی  )توسعه استفاده الزم برده نشده است. توزیع فراوانی متغیر وابسته هایگذاراستیس
 سطح توسعه اجتماعی در سطح متوسط به باالیی قرار دارد. دهدیمقرار گرفت، نشان  موردسنجشیه گو 11با میانگین 

 تحليليهاي يافته
 هاسكونتگاهاجتماعي  روستاييان با سطح توسعه توانمندسازيارزيابي تأثيرات 

 توسعه سطح های مربوط به آن ارزیابی شده وو گویه مؤلفه 1از طریق (8) مطابق جدول سازی روستاییانمؤلفه توانمند  
 اثرپذیر ابعاد اثرگذار و ینما گرهاکه  یاگونهبه .است شده سنجیده (1) روستایی مطابق جدول هایهسکونتگا اجتماعی
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 های ساکنان روستاییپاسخ میانگین بیاز ترک زیاد( خیلی 9 مقدار تا کم خیلی 8 مقدار از لیکرت)طیفی ایرتبه صورتبه
های روستاییان در توسعه اجتماعی سکونتگاه یتوانمندسازمؤلفه  1تحلیل رابطه بین  منظوربهحاصل شد.  تصادفی نمونه

های ها، تمامی مؤلفهاستفاده شد. مطابق یافته 8، از ضریب همبستگی کندال تائوبیموردمطالعهروستایی ناحیه 
با  (=000/0sig) درصد دارای ارتباط مثبت و معناداری 55 و با سطح اطمینان 88/8سازی روستاییان با سطح آلفاتوانمند

 (.1)جدول  توسعه اجتماعی روستایی بودند

 روستايي يهاسكونتگاهسازي روستاييان با توسعه اجتماعي هاي توانمند. رابطه بين مؤلفه9جدول 

 رياثرپذمؤلفه  ييانروستا يتوانمندسازمؤلفه  رديف
Kendall's tau_b 

test وجود رابطه 
r Sig. 

 رسانیآموزش و اطالع 8
 

توسعه اجتماعی 
 های روستاییسکونتگاه

 ** دارد 888/8 191/8

 ** دارد 888/8 951/8 دانش، آگاهی و مهارت 9

 ** دارد 888/8 919/8 مشارکت و همکاری اقتصادی، اجتماعی 1

 ** دارد 888/8 111/8 هایریگمیتصمی و گذارسیاست 0

 هاسكونتگاه يافتگيتوسعهمشارکت روستاييان در  هايکنندهتسهيل تأثيراتارزيابي نهايي 

بینی متغیر وابسته )توسعه تحلیل اثرگذاری متغیرهای مستقل جهت پیشی رگرسیونی مربوط به معادله (9) دولج  
داری، معادله رگرسیون دهد که با سطح معنینشان می 9 شمارهمندرج در جدول اجتماعی( است. بررسی نتایج آماری 

( از رسانیآموزش و اطالعمرحله است. که در هر مرحله یک متغیر به معادله وارد شده است و یکی از متغیرها ) 9دارای 
بیشترین ارتباط را با متغیر  مشارکت و همکاری اقتصادی، اجتماعیدهند معادله خارج شده است. نتایج جدول نشان می

رود، باالتر میمشارکت و همکاری اقتصادی، اجتماعی  دهد که هر چه میزانتوسعه اجتماعی داشته است. نتایج نشان می
، مشارکت و همکاری اقتصادی، اجتماعیشود. هرکدام از این متغیرها به ترتیب میزان توسعه اجتماعی مردم بیشتر می

( درصد از تغییرات متغیر وابسته 880/8) هایریگمیتصمو  هایگذاراستیس( و 898/8)ی و مهارتدانش، آگاه(، 910/8)
درصد از تغییرات درونی متغیر  199/8 اندتوانستهرفته هماین متغیرها روی یطورکلبهکنند. )توسعه اجتماعی( را تبیین می

 (.²R=199/8تبیین کنند ) کنندگانمشارکتتوسعه اجتماعی را بین 

 بيني توسعه اجتماعيعناصرمتغيرهاي مستقل درون معادله براي پيش .3جدول 

Sig.T آزمونT ضريب 
Beta 

ضريب 
B 

ضريب تبيين 
 شدهاصالح

ضريب 
 (2R) تبيين

ضريب 
 Rهمبستگي 

 مرحله نام متغيرها

888/8 090/1 181/8 188/8 911/8 910/8 018/8 
مشارکت و همکاری 
 اقتصادی، اجتماعی

 اول

 دوم ، آگاهی و مهارتدانش 010/8 181/8 188/8 891/8 811/8 018/1 881/8

815/8 181/1 811/8 181/8 119/8 199/8 091/8 
و  هاگذارییاستس

 هاگیرییمتصم
 سوم

 

 

 

 

                                                 
1. Kendall's tau_b 
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      گيرينتيجه
م شهرستان طارم درا در مطالعه حاضر که به شناخت و جایگاه توانمندسازی در توسعه اجتماعی روستایی در ناحیه دهستان

ها نتایجی به این شاخص یهامؤلفهسازی مردم و توسعه اجتماعی روستایی و توانمند متغیرو براساس رابطه دو  پردازدیم
نتایج حاصل از ضریب همبستگی کندال تائوبی و رگرسیون چند متغیره که در باال است. بر اساس  آمدهدستبهشرح ذیل 

گویان و توسعه اجتماعی داری بین ابعاد توانمندسازی روستایی پاسخاین است که رابطه معنیدهنده نشان توضیح داده شد،
روستایی وجود دارد. هرچقدر توانمندسازی ساکنان روستایی در توسعه روستایی بیشتر باشد توسعه اجتماعی روستایی نیز 

های روستایی در توسعه اجتماعی سکونتگاه میمستقریغمستقیم و  طوربهسازی مردم افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی توانمند
که با افزایش توانمندسازی وضعیت توسعه اجتماعی توان به این نتیجه رسیدهای تحقیق مییافته براساساست.  رگذاریتأث

 همچنین بر اساس آزمون رگرسیون چند متغیره، معادله رگرسیون دارای سه مرحلهروستا نیز افزایش پیدا خواهد کرد. 
نتایج نشان داد مشارکت و همکاری اقتصادی، اجتماعی است که شاخص آموزش و اطالع رسانی در آن حذف شده و 

بیشترین ارتباط را با متغیر توسعه اجتماعی داشته است. بنابراین هر چه میزان مشارکت و همکاری اقتصادی، اجتماعی 
 شود.رود، توسعه اجتماعی مردم بیشتر میباالتر می

ها، های توانمندسازی روستاییان )همچون: آموزش و آگاهی بخشی، اعتماد و عضویت در تشکلکننده، تسهیلرونیا از  
با ارتقاء سطح توسعه  مطالعه مورداقتصادی و امور زیربنایی( در روستاهای ناحیه  های اجتماعی،دانش و مهارت، همکاری

ریزان و مدیران به توانمندسازی از سوی برنامه شیپ از شیبیجه توجه نت های روستایی همراه بوده، دراجتماعی سکونتگاه
 مطیعی و همکارانهای پژوهش حاضر با نتایج حاصل از مطالعاتی چون: ، یافتهبیترت نیبدتوسعه روستایی ضرورت دارد. 

توجه به  ،نتیجه در مطابقت دارد. 8911 و افتخاری، Karl 1881، 8915 دیگران، و یدالهی ،8911 رودافشان، ،8958، 
روستایی، برای رسیدن به توسعه  یهادر سکونتگاههای موجود ، باعث ارتقاء پتانسیلیسازتیظرفتوانمندسازی و جایگاه 

توانمندسازی در  های مؤلفهشود. درواقع، ارتقاء و بهبود شاخصاقتصادی روستاییان می - و بهبود عملکرد اجتماعی
یکی از راهبردهای اثرگذار، ضرورت دارد که  مثابهبهها دستیابی به توسعه اجتماعی آن برای موردمطالعهروستاهای 

های الزم برای تحقق آن فراهم گذاران و برنامه ریزان توسعه روستایی قرار گیرد و زمینه و زیرساختسیاست موردتوجه
های مردم و توسعه اجتماعی سکونتگاه یازتوانمندسکارها و پیشنهادهایی برای افزایش رای تحقق این هدف، راهبشود. 

 شود:می ارائهروستایی به شرح زیر 
 .های مختلف برای باال بردن دانش، آگاهی، و مهارت روستاییانآموزش ارائه. 8 
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 .کت بیشتر در توسعه محلیبرای مشار
 .محلی )شوراهای اسالمی( یهاتیریمدتفویض اختیار و تقویت .  9 
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