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مدیریت روستایی، توانمندسازي ذینفعان محلی و تحوالت  سنجش
  ): استان سمنانيموردمطالعه هاي روستایی( کالبدي سکونتگاه

 *** رهبري مهناز ، **حاصل صدیقه حسینی ، * ناصر شفیعی ثابت  

امرئی
  22/11/1396                                        تاریخ دریافت مقاله:                                                                                                          

  16/07/1397                                 پذیرش مقاله:                                                                                                                  تاریخ

  چکیده  
ذینفعان محلی و تأثیر آن بر تحوالت کالبدي  هاي توانمندسازيها و فرصتاین مقاله به بررسی جایگاه مدیریت روستایی، چالش

کننده پایداري ابعاد ذینفعان محلی تضمین» توانمندسازي مولد«این راستا، با این که  هاي روستایی استان سمنان پرداخته است. در سکونتگاه
ذینفعان محلی در » مندسازي نامولدتوان«، موجب »حکومت محور«و » باال به پایین«لیکن رویکرد مدیریت  توسعه و تحول کالبدي است

ها را به مثابه یکی از عناصر قدرت در حوزه مداخله مدیریت روستایی درآورد. براي تبیین  سته است آننو نتوا  منطقه مورد مطالعه شده
 و  ذینفعان محلی هاي روش و احساس توانمندسازيتحلیلی، ارتباط بین شاخص -، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی دقیق موضوع

هاي آماري هاي حاصل از آزمونشاخص، سنجیده است. یافته 21هاي روستایی را در قالب  هاي تحول کالبدي سکونتگاهشاخص
هاي توانمندسازي ذینفعان محلی در فرایند مدیریت روستایی را آشکار ساخت. به تااوبی و رگرسیون، نامناسب بودن جایگاه شاخص کندال
دار بودن،  استه است احساس معنننتوا  آمیزو سلطه» برقدرت«صورت  عملیاتی کردن روش توانمندسازي ذینفعان محلی بهدیگر، سخن

در فرایند مدیریت روستایی،   ترتیبینا  ه شایستگی، خودباوري، اعتماد، قدرت و توانمندي را در بین ذینفعان محلی ایجاد نماید. ب
اي که باعث نارسایی در فرایند تحوالت گونهبه  ،اي غلبه دارندهنوز به شکل فزاینده» نمندسازي نامولدتوا«گیرندگان و بروزدهندگان 

هاي روستایی استان سمنان در ابعاد مسکن، خدمات زیربنایی، بهداشت محیط، وضعیت مالی، شبکه معابر، روابط  کالبدي سکونتگاه
تغییر یابد و یا اصالح شود. در این   ز است رویکرد حاکم بر فرایند مدیریت روستایینیا  اجتماعی و کاربري اراضی شده است. بنابراین

سازي مولد ذینفعان محلی در هاي مناسب توانمندکارگیري روشهاي اجتماعی و اقتصادي مناسب دولت و به ارتباط، انتخاب سیاست
، جایگزین ابتکارات »باال به پایین«ه قبلی با اصالت متخصص از باشد. رویکردي که در آن نگا فرایند مدیریت روستایی، مورد تأکید می

مناسبی براي  هاي توانمندسازي مولد ذینفعان محلی، فرصتمحور از طریق روششود و مدیریت روستایی اجتماع» پایین به باال« محلی از
  هاي روستایی، فراهم سازد.  تحوالت مثبت کالبدي سکونتگاه

  
  
  
  

  .یت روستایی، توانمندسازي، ذینفعان محلی، تحوالت کالبدي، استان سمنانمدیر کلمات کلیدي:
  
 .استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران *

تهران،  مسکن انقالب اسالمی، بنیاد ها، طرح امور ریزي و هماهنگی دفتر برنامه ارشد ریزي روستایی، کارشناس ي جغرافیا و برنامهادکتر **
 n_shafiei@sbu.ac.ir .یرانا

 .ریزي روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران ي جغرافیا و برنامهادانشجوي دکتر ***
هاي روستایی استان سمنان، به راهنمایی این مقاله برگرفته از رساله دکتراي مهناز رهبري، تحت عنوان الگوي مدیریت توسعه پایدار سکونتگاه

 .ابت و مشاوره دکتر بیژن رحمانی و دکتر صدیقه حسینی حاصل استدکتر ناصر شفیعی ث
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  مقدمه   
هـاي روسـتایی، یکــی از    تحـول و توسـعه سـکونتگاه   

اهداف غایی مدیریت روستایی است. چند بعـدي بـودن   
فرایند توسعه و لزوم توجه به بعد کالبدي به مثابه بسـتر  

ــاي اجتمــاعی  صــر مهــم  اقتصــادي، از عنا -کارکرده
رود(بـدري و   شمار می ساختاري در مدیریت روستایی به

). ســـبک و رویکــرد مـــدیریت  251: 1392همکــاران، 
بخشـی بـه توانمندسـازي    روستایی و نقش آن در شتاب

هـا، یکـی از عوامـل    بیشتر ذینفعان محلی و مشارکت آن
هــاي روســتایی  در تحــوالت کالبــدي ســکونتگاه مــؤثر

ــت ــن . در)Barkin,2000: 46(اس ــتا ای ــدیریت   راس م
روســتایی بــا توانمندســازي ذینفعــان محلــی در فراینــد 

هاي روسـتایی،   تحوالت کالبدي سکونتگاه ریزي و برنامه
ها را براي حرکت و فعالیـت بیشـتر در محـیط     انگیزه آن

دهـد. توانمندسـازي در قالـب     شان افـزایش مـی  زندگی
مشـارکت   تشکل ها به مثابه نشانگر عمومی، درگیـري و 

تعداد زیادي از افراد در فعالیت یا کاري است کـه رفـاه   
هـا را افـزایش    ها، در آمد، امنیت یا اعتماد به نفس آن آن

ــه Bagdi and kurothe,2014: 57-58(دهــد  مــی ). ب
توانمندسازي ذینفعان محلی توسط مدیریت   سخن دیگر
ها دریک فرایند گروهـی   منظور مشارکت آن روستایی، به

در آن همه اعضاي یک گـروه در دسـتیابی   پویا است که 
سـود فعالیـت در    ،  ینـد نما به اهداف گروه مشارکت مـی 

و  کننــد، اطالعــات گـروه را بــین خودشـان تقســیم مـی   
کنند و از  تجارب خودشان را از منافع مشترك مبادله می

هایی که توسـط گـروه    قوانین و مقررات و دیگر تصمیم
توجــه بنــابراین   . ینــدنما خــذ شــده اســت، پیــروي مــیا

مشـارکت   توانمندسازي و  مدیریت روستایی به رهیافت
ها، ذینفعان محلی را بـراي داشـتن نقـش     ریزي در برنامه

هـا را قـادر    کنـد و آن  آمـاده مـی   شان مؤثر در سرنوشت
  ادي ـاقتص –د تحوالت اجتماعی ـا در فراینـت ازدـس می
  
  

  

 ,Ericson) شان مشـارکت نماینـد  کالبدي سکونتگاهو 

ــه   (2006:10 ــه گون ــوري،  ب ــه هرکش ــش و  از  اي ک دان
روزآمــدتري بــراي توانمندســازي و  اطالعــات بیشــتر و

سطح بـاالتري از    به مند شود، مشارکت ساکنان خود بهره
 Fernandez and(یابــد دســت مــی  توســعه و تحــول

Moldogaziev, 2015: 376-377.(    ضرورت توجـه بـه
ینفعان محلی از سوي مقوله  توانمندسازي و مشارکت ذ

ویـژه در منـاطق    مدیران و دسـت انـدرکاران توسـعه بـه    
نزد صاحب نظران از چنان اعتباري برخـوردار   ،روستایی

اســت کــه گــاهی اوقــات  توســعه و تحــول را معــادل  
بـراي    داننـد. البتـه   توانمندسازي و مشارکت ذینفعان می

میـزان و  افـزایش  سطح مشارکت ذینفعان محلی   يارتقا
ویـژه   هاي توانمندسازي بـه برخورداري از شاخص سطح

مهارت، اعتمـاد اجتمـاعی، هنجارهـا،      يآموزش و ارتقا
ها و نهادهاي محلی توسعه شبکهو   جمعیشراکت دست

 ,Adam & Borut(بســیار حــائز اهمیــت اســت   

اي کـه  به گونه ).Zhao et al, 2013:1043؛ 2013:158
ـ   ه مثابـه یـک   توانمندسازي و مشارکت ذینفعان محلـی ب

ابزار تئوریکی بسیار مهـم بـراي بررسـی جایگـاه آن در     
ــرد برنامــه  ریــزي توســعه و تحــوالت کالبــدي    فراگ

و تأکید اصلی   هاي روستایی قلمداد شده است سکونتگاه
ــرم  ــاد نـ ــت ابعـ ــی و آن روي تقویـ ــزاري، انگیزشـ افـ

ــتایی     ــدي روس ــوالت کالب ــعه و تح ــناختی توس روانش
ذینفعـان محلـی اسـت    همچون احسـاس توانمندسـازي   

)Assche et al, 2014: 2387-2389 .( ــن در ایـ
چارچوب در فراگرد مدیریت روسـتایی، تحلیـل رابطـه    
بین توانمندسازي ذینفعـان محلـی و تحـوالت کالبـدي     

با در نظر گرفتن مباحثی از قبیل   هاي روستایی سکونتگاه
ــه ــدیریت روســتایی در  کــارایی برنام ــزي، جایگــاه م ری
ــازي ــعه    توانمندس ــی، توس ــان محل ــارکت ذینفع و مش

هاي مبتنی بر همکاري متقابل محلـی و نظـایر آن،    شبکه
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نگرشی نوین است که در این پـژوهش بـه آن پرداختـه    
تجربه بسیاري از کشـورهاي    شده است. شایان ذکراست

ریـزي متمرکـز،    دهد کـه برنامـه   در حال توسعه نشان می
و هرچـه سـطوح   مطلوب نبـوده  » باال به پایین«آمرانه و 

تر باشـد   توانمندسازي و مشارکت ذینفعان محلی محدود
هـا نیـز کـاهش    ها و طـرح  و کارآمدي برنامه  امکان اجرا

. بـدین  )Monkman et al, 2007: 454(خواهـد یافـت  
توجهی به جایگـاه توانمندسـازي و مشـارکت    ترتیب کم

ریـزي موجـب   ذینفعان محلی در فراگرد توسعه و برنامه
هاي توسعه حتی عدم توفیق در برخی برنامه کند شدن و

جـا   از آن  شود. در این راستا و تحول کالبدي روستاها می
هاي روسـتایی منطقـه مـورد مطالعـه ایـن       که سکونتگاه

پژوهش، از دیر باز با محرومیـت و پـایین بـودن سـطح     
یافتگی رو به رو بـوده اسـت،    تحوالت کالبدي و توسعه

ذینفعان محلی و توجه بـه   اهمیت موضوع توانمندسازي
هاي توانمندسازي ذینفعان محلی در فراگـرد   کننده تسهیل

ــدي     ــوالت کالب ــتاي تح ــتایی و در راس ــدیریت روس م
و نیز اهمیت ارتقـاي   هاي روستایی این منطقه  سکونتگاه

 کــه بیشــترین افــراد کیفیــت زنــدگی روســتاییان و ایــن
درمنــاطق   ي مختلــفکشــورها پــذیر و فقیــر در آســیب

کنـد تـا شـناخت    کنند، ایجـاب مـی   وستایی زندگی میر
تري به مقوله توانمندسازي ذینفعان محلـی   علمی و دقیق

هاي روسـتایی بدسـت    و سطح تحول کالبدي سکونتگاه
این نوع شناخت کمک شایانی به کاهش فقر   زیرا  آوریم

هاي روسـتایی   و باالبردن سطح تحول کالبدي سکونتگاه
کند. پژوهش حاضر با سنجش  می منطقه مورد مطالعه در

مختلف توانمندسـازي ذینفعـان محلـی در      هايشاخص
فراگرد مدیریت روستایی و تأثیر آن در تحوالت کالبدي 

مطالعـه، بــراي   هـاي روســتایی منطقـه مــورد   سـکونتگاه 
هـاي توسـعه روسـتایی بررسـی      ها و طرح پیشبرد برنامه

ایـن   پرسش اصلی پژوهش حاضر   اساساین  کند. بر می

ــاه      ــتایی، جایگ ــدیریت روس ــرد م ــه در فراگ ــت ک اس
ــد ــدي   توانمن ــی در تحــوالت کالب ــان محل ســازي ذینفع
  هاي روستایی استان سمنان چگونه است؟ سکونگاه

    چارچوب نظري
   مدیریت روستایی و توانمندسازي ذینفعان محلی

تـــرین عناصـــر ســـاختاري توســـعه  یکـــی از مهـــم
پـذیري   هش آسـیب هاي روستایی در جهت کا سکونتگاه

هـاي  مناطق روستایی، توجه ویژه به ابعاد کالبدي فعالیت
اقتصادي، اجتماعی و محیطی انسان در مناطق روسـتایی  

. از آنجـا کـه محـیط    )Bodin et al, 2007: 358( اسـت 
  آورد،کالبدي بستر مناسبی براي توسعه پایدار فراهم مـی 

زي و ریـ منـد در برنامـه  اتخاذ یک سبک و رویکرد نظـام 
 :Vikas, 2002(مدیریت کالبـدي امـري حیـاتی اسـت    

الگوي مدیریتی حاکم بر   . طی چندین دهه گذشته)319
از مدیریت سنتی، بـدون   متأثرکشورهاي در حال توسعه 

ــرفاً  ــاف و ص ــدیران و    انعط ــی م ــش فن ــر دان ــی ب مبتن
و دولــت مشــارکت روســتاییان را در   کارشناســان بــوده

تـرین حـد خـود قـرار داده     نهاي اجرایی در پـایی برنامه
طور کلی رویکرد  . به)Chakrabarty, 2001: 336(است

مدیریت توسعه روستایی در کشورهاي در حال توسـعه  
از   باشد از نظریات کالسیک مدیریت توسعه می متأثرکه 
» 3محورمتخصص«و » 2محورحکومت«،   »1باال به پایین« 

ــه      ــه ب ــدون توج ــین و ب ــالت متخصص ــر اص ــی ب مبتن
 ,Assche et al(کنـد  رویکردهـاي ارتبـاطی عمـل مـی    

این رو، غالب بـودن نظریـات    . از)2387-2389 :2014
اي کالسـیک در کشـورهاي در حـال توسـعه در     توسعه

در ارتبـاط بـا     بسـیاري را هـاي  اخیـر چـالش     چند دهـه 
تحــوالت کالبــدي نقــاط روســتایی موجــب شــده      

ــت ــن )Michalek & Zarnekow, 2012: 3(اس . ای
همـراه داشـته اسـت کـه بـه       ها ایـن پیامـد را بـه   اکامین

هـاي  ها و راهبردها بپردازند و از نظریـه بازنگري پارادایم
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اثباتی و عقالیی در ارتباط بـا سیسـتم مـدیریت منـاطق     
ــد  ,Gielen & TasanKok(روســتایی، فاصــله بگیرن

در تغییــر و تکامــل دیــدگاه نســبت بــه ). 1101 :2010
گرا و تمرکزگرا کـه سـعی   دولت مدیریت روستایی، نگاه
سازي راهبردهـا از بـاال بـه پـایین     دارد به تدوین و پیاده

محور و متکی بر اقدام کند، جاي خود را به نگاه اجتماع
هاي مردمی و اجتمـاعی  توانمندسازي و جلب مشارکت

. اندیشــه )Elmenofi et al, 2014: 288( داده اســت
هـاي  مندسازي حوزههاي تواناساس مکانیسم مدیریتی بر

ــث در     ــراي بح ــدي ب ــاي توانمن ــاد فض ــه و ایج مداخل
هاي ارتبـاطی و توسـعه   خصوص موانع و توانایی شبکه

در  .)Chen et al, 2016: 2(شـود  نهادي، ساماندهی مـی 
ترین ذینفعان مشروع  عنوان مهم این بین جوامع محلی به

نظـر   و اخالقی و ذینفعان اولیـه در فراینـد مـدیریت در   
. زمانی کـه سیسـتم   )Buckle,2000: 10(شوند ته میگرف

نگاه از  مدیریت کالبدي مناطق روستایی با تغییر رویکرد 
به نگاه از پایین بـه بـاال و در واقـع تبـدیل     ، باال به پایین

نظام مدیریتی متمرکز به نامتمرکز همـراه باشـد، در ایـن    
صورت، توانمندسازي ذینفعان محلی مورد توجـه قـرار   

گرفـت و در پـی آن، مشـارکت واقعـی تمــامی     خواهـد  
مشـارکت واقعـی و   همراه خواهـد داشـت.    ذینفعان را به

تـرین عوامـل،    عنوان یکی از مهـم  فعال جوامع محلی، به
هـاي روسـتایی و    ند تحوالت کالبـدي سـکونتگاه  توا می

ــود    ــب ش ــدار را موج ــعه پای  & Rossberger(توس

Krause,2014:25(  ــوم ــعه، مفهــ ــات توســ . در ادبیــ
ــه  ــازي ب ــت  توانمندس ــارکت در فعالی ــور مش ــاي منظ ه

اقتصادي از دو جنبه و رویکرد بررسـی شـده   -اجتماعی
در ایـن    کـه  رویکرد انگیزشی توانمندسازي  -است: الف

باشد.  رویکرد، هدف تواناسازي و تقویت خودباوري می
این رویکـرد،   که  رویکرد روانشناختی توانمندسازي  -ب

  تـر بـه مثابـه یـک حالـت     وسـیع  طور توانمندسازي را به

کنـد کـه    انگیزش درونی در ارتباط با شغل تعریـف مـی  
شامل چهار احساس درونی معنـادار بـودن، شایسـتگی،    

باشد. شایستگی به آن معنا  تأثیر، خودتعیینی و اعتماد می
است که افراد اعتقاد دارنـد کـه مهـارت و توانـایی الزم     

نین معناداري بـه  همچبراي انجام کارهاي خود را دارند. 
که توسط افراد توانمند  است ارزش بودن کاري معناي با

. شاخص تأثیر به معناي آن است که  شود شده، انجام می
به افراد اجازه داده شود تا اینکه تأثیر واقعـی بـر محـیط    

ها در رابطه با اینکـه   اطراف خود داشته باشند و نیز به آن
داده شــود. در د، اطمینــان شــو مــیتصمیماتشــان لحــاظ 

ي آن است که افراد احسـاس کننـد   انهایت اعتماد به معن
ها منصفانه و یکسان برخورد خواهد شد. بـراي   که با آن

ــا      ــش و ی ــد دان ــواملی مانن ــه ع ــد ب ــازي بای توانمندس
هـاي مناسـب،   هـا، روش هـاي مهـارتی سـازمان    آموزش

عضویت در یک سازمان، اعتبـارات خـرد، تحصـیالت،    
ــابع ــه من ــت سیاســی توجــه نمــود  دسترســی ب  و حمای

 

)Fernandez & Moldogaziev, 2015: 380-382.( 
 

  صورت ند بهتوا میتوانمندسازي بسته به ساختار قدرت، 
(مشارکت منفعالنه)  و یا نامولد (مشارکت فعاالنه) مولد

کـه تغییـر درسـاختار قـدرت     اي بروز نمایـد، بـه گونـه   
ات محلـی،  منظور توانمندسـازي همـه جانبـه اجتماعـ     به

هــا را بــراي مــدیریت محلــی  نــد خوداتکــایی آنتوا مــی
و  )Giampiccoli & Mtapuri, 2012: 6(تضمین نماید

در نتیجه در رفتار جامعه روستایی در ارتباط با تحوالت 
 ,Monkman et al( کالبدي نقاط روستایی اثرگذار باشد

هاي مناسـب  اتخاذ سیاست  ین ترتیبا ه ب). 454 :2007
هـاي توانمندسـازي   بـر روي روش  گـذاري  رمایهسبراي 

جامعه محلی براي مشـارکت در فراینـد مـدیریت نقـاط     
ترین عوامل، در تحـوالت   عنوان یکی از مهم به  روستایی

 Chen(گذار استزیرساختی نقاط روستایی اثر-کالبدي

et al, 2016: 4 .(مـدیریت نـوین توسـعه     در این راستا  
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منظـور   ي توانمندسازي بـه هاروستایی، تمرکز بر روش
افزایش تمایل جامعه روستایی براي مشارکت در فراینـد  

این در  .)Waligo et al, 2013: 344(توسعه پایدار است
ــت   ــرد حکوم ــه در رویک ــت ک ــالی اس ــورح ــه  مح ــل  ب دلی

هـاي  بـر روي تقویـت روش   گـذاري  سـرمایه توجهی بـه   کم
تنهــا   توانمندســازي جامعــه محلــی، تحــوالت کالبــدي    

  پـذیرفت. بـر ایـن مبنـا    صورت تجربه فردي صـورت مـی   به
بر بـوده کـه در آن   توانمندسازي جامعه محلی، حالت قدرت

کـه  طـوري  پـذیرفت بـه  ها صورت میتسلط از طرف بیرونی
هـاي از قبـل مشـخص شـده را     جامعه روستایی تنها برنامـه 

ــی  ــاتی م ــدعملی  :Gielen & TasanKok, 2010(کردن

دن رویکـرد ارتبـاطی و تعـاملی در    ولی با مطرح شـ  .)1101
هـاي  فرایند مدیریت توسعه نقـاط روسـتایی از طریـق روش   

مطرح شـده کـه     صورت مولد تسهیل کننده، توانمندسازي به
 :Ibid(بــر مشــارکت و خوداتکــایی روســتاییان تأکیــد دارد

. این نوع مدیریت از طریـق توجـه بـه مقولـه     )1100-1102
  انـش و مهـارت، ایجـاد    بخشـی، ارتقـاي د  آموزش و آگـاهی 

  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

هـا، ارتقـاي انسـجام اجتمـاعی و غیـره، بـراي       تشکل
هـاي مهـم   تقویت جامعه محلی به مثابـه یکـی از جلـوه   

تغییر و تحول(گذار) از حالت توانمندسازي غیـر مولـد   
  کنـد کـه ایـن موضـوع     توانمندسازي مولد عمـل مـی  به 
فرایند مدیریت در  مؤثر ترین عوامل عنوان یکی از مهم به

روستایی، براي تحـوالت کالبـدي در منـاطق روسـتایی،     
-Knight & Cottrell, 2016: 33(امري ضروري اسـت 

  .)1مودار شماره (ن )39
ن گفت رویکـرد  توا میبا توجه به مباحث مطرح شده 

 نـوین مــدیریت روســتایی بــه تمــامی وجــوه روســتایی 
ه ویـژ  اقتصـادي و بـه   اجتمـاعی،  اکولوژیـک،  -(محیطی
هاي توانمندسـازي  زیرساختی) با تأکید بر جنبه-کالبدي

عنوان یکی از  ها و تصمیمات جمعی، بهو مبتنی بر کنش
هـاي آن در  داشته، به تقویت بنیان توجه ترین عوامل مهم

اندیشد و زمینه را بـراي تحـوالت   فضاهاي روستایی می
ویژه در بعـد کالبـدي،    به  هاي روستایی فضایی سکونتگاه

  : مدل مفهومی تحقیق).2 مودار شماره(نسازد میهم فرا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .)Knight & Cottrell, 2016: 36(فرایند توانمندسازي. 1 ن
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  پیشینه تحقیق
مطالعات متعـددي در    موضوع تحقیق حاضرزمینه در 

لـیکن اکثریـت     کشورهاي مختلف صورت گرفته اسـت 
ها، شیوه مدیریت روستایی را در ارتبـاط بـا   این پژوهش

نقـش    حـال آنکـه    اندکردهروند توسعه روستاها بررسی 
هاي روسـتایی   مدیریت روستایی در تحوالت سکونتگاه

با تأکید بر تحوالت کالبدي آن، موضوعی است که کمتر 
بدان پرداخته شده است. بررسی این مطالعـات  از یـک   

یابی و متـدولوژي پـژوهش    به مسئله شناسی، مسئله  سو
بــراي را زمینـه    دیگــر سـوي  و از  حاضـر مـدد رســانده  

هـم   امقایسه نتایج مطالعات پیشین با تحقیـق حاضـر فـر   
  ساخته است. 

  افزایی وایی، بر پیوند و همـد مدیریت روستـدر فراین

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ارتباط بیشتر دو بخش دولت و ذینفعان محلی و اتخاذ 
) تأکیـد  1383نسـب،   رویکرد ارتباطی(افتخاري و بهـزاد 

  ه در نقـاط روسـتایی را  شده است و توسعه ایجـاد شـد  
 ,Jin Eom(سازي ایـن الگـو دانسـته اسـت     مرهون پیاده

آفرینـی   بر تأثیرگذاري و نقـش   در همین ارتباط ).2011
) و درك متقابل 1392(بدري و همکاران، مدیریت محلی

و همراهی هر چه بیشـتر کنشـگران اصـلی در مـدیریت     
توسعه روستایی، در تحوالت کالبـدي روسـتایی، تأکیـد    

). همچنـین در ارتبـاط بـا    1389شده است(بهزادنسـب،  
هاي توانمندسازي ذینفعان محلی در خالء جایگاه روش

ــل و روش   ــه عوام ــتایی، ب ــدیریت روس ــد م ــاي فراین ه
ــوع نگــرش،   توانمندســازي و مهــارتی افــراد، دانــش، ن

مـدیریتی، نهـادگرایی، اعتمـاد بـه نفـس،       آموزش، خـود 

  منبع: نگارندگان. مدل مفهومی تحقیق.. 2ن 
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ــودتعیینی، معنـــاداري،خودمختـــاري،  ــتگی،  خـ شایسـ
سازماندهی و استفاده از یک پارادایم جدیـد تأکیـد    خود

هاي دولتـی در  . سیاست)Kumanini, 1993(شده است
ارتباط بـا ایجـاد بسـترهاي الزم در جهـت دسـتیابی بـه       

ــدي  ــعه کالب ــه   -توس ــتایی از جمل ــاط روس ــایی نق فض
هاي دولتی در بعد تأمین منابع مـالی، بعـد   گذاري سرمایه

هـاي برابـر و مشـارکت همـه     د فرصـت آموزشی و ایجا
هـاي مـورد   بازیگران در عرصه توسـعه، از دیگـر مؤلفـه   

تأکید در ارتباط با توانمندسازي ذینفعان محلی در فرایند 
. )Ristic, 2013(عنـوان شـده اسـت     مدیریت روسـتایی 

ــارکت و    ــاي مش ــرح شــده، ارتق ــوارد مط ــر م ــالوه ب ع
در بـین  پذیري در فراینـد مـدیریت روسـتایی     مسئولیت

داري محلــی  ذینفعــان محلــی، موجــب بهبــود حکومــت
-منجــر بــه تحــوالت کالبــدي  دموکراتیــک و در نتیجــه

فضــایی مثبــت در نقــاط روســتایی شــده اســت. روش  
ــت ــال در    حکوم ــراي اعم ــک، ب ــی دموکراتی داري محل
شــــامل مشــــارکت و   ریــــزي و مــــدیریت برنامــــه
ت، توانمندسـازي، شـفافی     پذیري و در کنـار آن  مسئولیت

هــاي برابــر، کــاهش فقــر و قانونمنــدي، ایجــاد فرصــت
. )Blair, 2000(پاســخگویی بــه افکــار عمــومی اســت

بهترین راه مقابله بـا فراینـد مـدیریت روسـتایی       بنابراین
ــت  ــازي و ظرفی ــز، توانمندس ــین متمرک ــازي و همچن س

آمـوزش افـراد و نهادهــا و ایجـاد کمپـین و اجتماعــات     
. )Isaac & Harilal, 1997(مردمی، عنـوان شـده اسـت   

بــا توانمندســازي بیشــتر ذینفعــان محلــی و   عبــارتی بــه
ن تـوا  میریزي و مدیریت،  ها در نظام برنامه مشارکت آن

محـور  به رشد جامعه مدنی و همچنین مدیریت اجتمـاع 
. مدیریت محلی در قالب )Kam NG, 2008(کمک کرد

ند جـایگزین مناسـبی در غیـاب    توا میمشارکت مردمی 
ــت  ــایین   دول ــطح پ ــاط س ــن ارتب ــد. در ای ــزي باش مرک

اي مبتنـی بـر   هاي توسـعه رضایتمندي اجتماعی سازمان

نـد  توا میجامعه محلی و ضعف ساختار مدیریت محلی 
اي در جهت مقابله با به حاشیه رانـده شـدن   موانع عمده

بر  جهت . از این )Reesor, 2010( مناطق روستایی باشد
ي از جمله بـازنگري در  لزوم توجه به سازوکارهاي نهاد

ریزي، قوانین و تأکید بر ایجاد هاي برنامهها، شیوهاندیشه
و تقویت نهادهاي بـومی، محلـی و مـدنی تأکیـد شـده      

) و همچنین بهبود و ارتقـاي سیسـتم   1390است(بدري، 
هـا و نهادهـاي درگیـر در امـر توسـعه      مدیریتی سازمان

ي هـا طریـق اجـراي روش   روستایی در سطح محلـی، از 
. )Luckett et al, 2001( باشـد  مشارکتی مورد تأکید می

اي کـه انتقـال قـدرت از حکومـت مرکـزي بـه       به گونـه 
نهادهاي مدیریتی در سطح محلی، انجام گیرد و جایگـاه  
قدرت و اختیار عمل ذینفعان در مدیریت محلـی حفـظ   

 و اخـتالف  منجر بـه تعـارض    شود، در غیر این صورت
حلی و در پی آن عـدم دسـتیابی   بین دولت و مدیریت م

هـاي   فضـایی مثبـت در سـکونتگاه   -به تحوالت کالبدي
   .)Bannon, 2004( شود روستایی می

با توجه به پیشـینه تحقیـق و همچنـین واکـاوي ادبیـات      
هـاي مـورد تأکیـد محققـان مختلـف در      موضوع، شاخص

ارتباط با رویکرد و شـیوه مـدیریت روسـتایی و همچنـین     
  ویـژه در بعـد کالبـدي    هاي روستایی، به هتحوالت سکونتگا

   .آورده شده است 1 شماره طورخالصه در قالب جدول به
   روش تحقیق

ــانی و    ــرو بیاب ــتاهاي قلم ــه روس ــورد مطالع ــه م منطق
اسـاس   پیرامونی دشت کویر در استان سـمنان اسـت. بـر   

، استان سـمنان  1395آخرین تقسیمات کشوري در سال 
دهسـتان   31شـهر و   20 بخـش،  15شهرستان،  8داراي 

-اســت. تحقیــق حاضــر بــا اســتفاده از روش توصــیفی
صورت کمی و میـدانی انجـام شـده اسـت.      تحلیلی و به

  در اسـتان  روسـتایی  مـدیریت  رویکـرد  تحلیـل  بـراي 
محلی  ذینفعان توانمندسازي هايشاخص لحاظ به سمنان
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(آمـــوزش و  توانمندســـازي روش شـــاخص 8 از
انســجام اجتمــاعی،  بخشــی، دانــش و مهــارت، آگــاهی
پـذیري و  هاي برابر، انعطـاف سازي، ایجاد فرصتتشکل

  پــذیري و مشــارکت) و اختیــار، مســئولیت  تفــویض
احساس توانمندسازي(معناداري، شایسـتگی،   شاخص 6

  تأثیر، خودتعیینی، اعتمـاد، اطمینـان و همـدلی و اعتمـاد     
  گویه استفاده شد. 61ب در قال )به نفس) (مقوله اثرگذار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   هـاي روسـتایی   سنجش تحـوالت کالبـدي سـکونتگاه   
شـاخص بهبـود مسـکن     7نیز از طریـق   (مقوله اثرپذیر)

ــایی،      ــدمات زیربن ــه خ ــی ب ــود دسترس ــتایی، بهب   روس
ــاخت مــالی،       ــیط، بهبــود زیرس ــود بهداشــت مح   بهب
بهبود شبکه معابر، بهبود زیرسـاخت اجتمـاعی و بهبـود    

 گویه انجام گرفـت  46ضی در قالب وضعیت کاربري ارا
  ).3و  2شماره  (جداول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 

هاي روستایی. یند مدیریت روستایی و تحوالت کالبدي سکونتگاهاهاي توانمندسازي ذینفعان محلی در فرشاخص. 1ج 
  .منبع: نگارندگان

  محققان  هاي مقوله اثرگذارشاخص  محققان  هاي مقوله اثرگذارشاخص

  بخشیش و آگاهیآموز
)، ریستیک 1997)، (1993کومانینی (

)2013(  
  )2013)، ریستیک(2010رسور(  مشارکت

  )1993کومانینی(  داريامعن  )1993کومانینی(  دانش و مهارت

  انسجام اجتماعی
)، جین 1383افتخاري و بهزادنسب(

  )2011ام(
  )1993کومانینی(  شایستگی

  )2010رسور (  تاثیر  )2010رسور(  سازيتشکل

  هاي برابرایجاد فرصت
)، کام ان 1997ایساك و هاریالل(

  )2008جی(
  )1993کومانینی(  خودتعیینی

  اعتماد و اطمینان و همدلی  )2004بانون(  پذیري و تفویض اختیارانعطاف
)، الکت و 1389بهزادنسب(

  )2001همکاران(
  )1993کومانینی(  اعتماد به نفس  )2000بالیر (  پذیريمسئولیت

  محققان  مقوله اثرپذیر هاي شاخص

  بهبود مسکن روستایی

)، سازمان ملل 2001)، بانک جهانی(2005)، سازمان خوار و بار جهانی(2001سازمان همکاري اقتصادي و توسعه (
  ) و ...2002( متحد

بهبود دسترسی به خدمات 
  زیربنایی

  بهبود بهداشت محیط

  بهبود زیرساخت مالی

  بهبود شبکه معابر

  د زیرساخت اجتماعیبهبو

  بهبود وضعیت کاربري اراضی
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روسـتاي   394آماري پـژوهش حاضـر، تعـداد      جامعه
داراي سکنه استان سمنان براساس سرشـماري نفـوس و   

خانوار و میزان  45816بوده که تعداد  1395مسکن سال 
اند. براي تعیـین  عیت در آن ساکن بودهنفر جم 141858

حجم نمونـه جهـت تکمیـل پرسشـنامه در روسـتاها از      
شـد. حجـم نمونـه بـا حـدود        فرمول کـوکران اسـتفاده  

بـرآورد   درصـد و پـیش   5% و ضریب دقـت  95اطمینان 
شد. در این تحقیق  ) تعیین =381nبرابر ( 25/0واریانس 

اي و طبقه اي وبا توجه به ماهیت تحقیق از روش خوشه
سپس تصادفی ساده استفاده شده است. بـدین صـورت   
که از هر خوشه تعیـین شـده در اسـتان سـمنان، تعـداد      

  اساس عامل جمعیت و توپـوگرافی، مشـخص    طبقات بر
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ــه از روســتا بــه 40شــد. در ابتــدا تعــداد    عنــوان نمون
 PPS س روشاسـا  روستاي داراي سکنه تعیین و بر 394

  (روسـتا) در   (احتمال نسـبت بـه انـدازه) تعـداد نمونـه     
هر خوشه مشخص شـد. سـپس در مرحلـه بعـد نقـاط      
  روستایی بر مبناي عامـل توپـوگرافی و میـزان جمعیـت     
  به طبقات مختلف تقسیم شدند و نیـز تعـداد نمونـه در    

اساس موقعیـت طبیعـی و همچنـین میـزان      هر خوشه بر
ــق روش احت  ــر طب ــت ب ــدازه،  جمعی ــه ان ــال نســبت ب   م

حجـم نمونـه    PPSاساس روش  تعیین شد. در نهایت بر
  و در  پرسشـنامه خـانوار در هـر روسـتا بـه دسـت آمـد       

اســاس ابــزار پرسشــنامه، توســط  پرسشــگري بــرهــا  آن
ــه  ــا و برنام ــزي روســتایی پرسشــگران رشــته جغرافی   ری

  

  تعداد گویه  شاخص  مولفه اثرگذار  تعداد گویه  شاخص  مؤلفه اثرگذار
روش 

  توانمندسازي
احساس   17  اهی بخشی، دانش و مهارتآموزش و آگ

  توانمندسازي
  6  شایستگی

  5  داريامعن  1  مسئولیت پذیري
  5  خودتعیینی  2  پذیري و تفویض اختیارانعطاف

  1  تاثیر  5  انسجام اجتماعی
  4  اعتماد به نفس  4  سازينهادگرایی و تشکل

  4  دلیاعتماد، اطمینان و هم  7  هاي برابر و مشارکتایجاد فرصت
  

  .. منبع: نگارندگانیند مدیریت روستاییاهاي توانمندسازي ذینفعان محلی در فرها و گویهشاخص. 2ج 

  تعداد گویه  شاخص  اثرپذیر مولفه
  9  بهبود مسکن روستایی  هاي روستاییتحوالت کالبدي سکونتگاه

  9  بهبود دسترسی به خدمات زیربنایی 
  7  بهبود بهداشت محیط

  4  یرساخت مالیبهبود ز
  6  بهبود شبکه معابر

  3  بهبود زیرساخت اجتماعی
  8  بهبود وضعیت کاربري اراضی

  .. منبع: نگارندگانهاي روستایی هاي تحوالت کالبدي سکونتگاهها و گویهشاخص. 3ج   
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آنجـا کـه تعـداد نمونـه پرسشـنامه در       عمل آمـد. از  به
ــل  از روســتاها، تعــدادي  ــراي تکمی حــد نصــاب الزم ب

ــنامه   ــداد پرسش ــد، تع ــدا نکردن ــنامه را پی ــه پرسش ــا ب   ه
پرسشـنامه   30+1افزایش پیدا کرد. همچنین تعـداد   400

در بین مدیران محلی(دهیار و اعضاي شوراي اسـالمی)  
روستاي مـورد مطالعـه توزیـع و تکمیـل شـدند.       40در 
ــس از ک داده ــنامه، پ ــل از پرسش ــاي حاص ــذاري و ه   دگ

  مــورد آزمــون قــرار گرفتنــد.  spssافــزار  ورود بــه نــرم
براي اطمینان از روایی صـوري و محتـوایی پرسشـنامه،    
ــوزه    ــگاهی در حـ ــاحبنظران دانشـ ــن از صـ ــد تـ   چنـ

ــه ــکن،    برنام ــاد مس ــان بنی ــتایی، کارشناس ــزي روس   ری
ــاد ــی     جه ــا بررس ــمنان، ب ــتانداري س ــاورزي و اس   کش
  ، نظـرات اصـالحی خـود    هاي پرسشنامه ها و گویه سوال

ــی  ــد. همچنـ ــالم کردنـ ــه را اعـ ــنجش   بـ ــور سـ   منظـ
  پایایی پرسشنامه از روش آلفـاي کرونبـاخ اسـتفاده شـد     
ــر      ــده براب ــت آم ــه دس ــاخ ب ــاي کرونب ــزان آلف ــه می   ک

ــل شــاخص  799/0 ــه و تحلی ــاي حاصــل شــد. تجزی   ه
ــژوهش از  ــذیر پ ــذار و اثرپ ــد   اثرگ ــنجه پیون ــق س   طری

متغیره  آزمون رگرسیون چند تااوبی کندال و در نهایت از
  انجام شد.

  هاي تحقیقیافته
هاي توانمندسازي ذینفعان سنجش ارتباط بین شاخص

  هاي روستایی محلی و تحوالت کالبدي سکونتگاه
هــاي توانمندســازي ذینفعــان در رابطـه بــین شــاخص 

  هــاي روســتایی  محلــی و تحــوالت کالبــدي ســکونتگاه
  ان روسـتایی،  براسـاس نظـرات پاسـخگوی    استان سمنان

  هـاي توانمندسـازي ذینفعـان محلـی     بین اغلب شاخص
  هـاي روسـتایی بـه غیـر      با تحوالت کالبـدي سـکونتگاه  

داري مشـاهده  از شاخص انسجام اجتماعی، رابطـه معنـا  
ــالمی در    ــوراي اس ــاري و ش ــدگاه دهی ــا از دی ــد. ام   ش

   

  

هـاي انسـجام   منطقه مورد مطالعـه، بـه غیـر از شـاخص    
هـاي  د بـه نفـس، بـین سـایر شـاخص     اجتماعی و اعتما

ــکونتگاه    ــدي س ــوالت کالب ــازي و تح هــاي  توانمندس
  عبــارت  ، ارتبــاط معنــاداري حاصــل شــد. بــه روســتایی

هـاي سـنجش شـده،    بـرخالف اکثریـت شـاخص     دیگر
ــتاییان و     ــس روس ــه نف ــاد ب ــاعی و اعتم ــجام اجتم   انس
ــتایی،    ــدیریت روسـ ــد مـ ــی در فراینـ ــدیریت محلـ   مـ

مجمـوع،   دهـد. در را نشان مـی مساعدي  وضعیت نسبتاً
  ، »4تـااوبی  کنـدال «نتایج به دست آمـده از سـنجه پیونـد    

هـاي  شـاخص چند بیانگر وجود ارتباط معنادار بـین   هر
هــاي روش توانمندســازي ذینفعــان محلــی بــا شــاخص

ــکونتگاه  ــدي س ــوالت کالب ــتایی   تح ــاي روس ــه ه   منطق
ــاط       ــودن ارتب ــادار ب ــیکن معن ــت ل ــه اس ــورد مطالع   م

ــین شــاخص ــا شــاخص ب ــه اثرگــذار ب   هــاي هــاي مقول
  دلیــل  هــاي روســتایی، بــه تحــوالت کالبــدي ســکونتگاه

  گـذار   هاي مقولـه اثـر  پایین بودن میانگین وزنی شاخص
عبـارت دیگـر    باشـد. بـه   و اثر پذیر از حد متوسط آن می

ــازي   ــاي مؤلفـــه روش توانمندسـ   چـــون میـــزان ارتقـ
بخشــی، دانــش و هــاي آمــوزش و آگــاهیدر شــاخص

پـذیري و تفـویض اختیـار،    ارت، نهادگرایی، انعطـاف مه
  هـاي برابـر مشـارکتی    پذیري و ایجـاد فرصـت   مسئولیت

بـه   حـد پـایین بـوده اسـت     در بین ذینفعـان محلـی، در  
تناسب آن احساس توانمنـدي همچـون معنـادار بـودن،     

  تعیینـی و اعتمـاد و همـدلی نیـز      شایستگی، تأثیر، خـود 
حلی شکل نگرفته اسـت،  در بین روستاییان و مدیریت م

  هـاي تحـوالت کالبـدي    در نتیجه میزان ارتقاي شـاخص 
  در ابعـــاد مســـکن روســـتایی، خـــدمات زیربنـــایی و  
ــالی، شــبکه      عمــومی، بهداشــت محــیط، زیرســاخت م
معابر، زیرساخت اجتمـاعی و کـاربري اراضـی نیـز کـم      

  ).4 شماره بوده است(جدول
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وانمندسـازي ذینفعـان   هـاي ت سنجش تأثیر شـاخص 
  هاي روستایی محلی بر تحوالت کالبدي سکونتگاه

هـاي  اساس نتـایج بـه دسـت آمـده، میـان شـاخص       بر
توانمندسازي روستاییان در فرایند مـدیریت روسـتایی و   

هاي روستایی اسـتان سـمنان    تحوالت کالبدي سکونتگاه
همبستگی وجود دارد. همچنین ضـریب   255/0به میزان 

درصـد   3/24دهد که حدود شده نشان می تعیین تعدیل
هاي روستایی استان سـمنان،   تحوالت کالبدي سکونتگاه

 هـاي سـنجش شـده توانمندسـازي در    ناشی از شاخص
منطقه مورد مطالعه، تبیین شده است. از دیدگاه مدیریت 

هاي توانمندسازي دهیاران و اعضاي محلی میان شاخص
  ایی و تحوالت شوراي اسالمی در فرایند مدیریت روست

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

به میزان  هاي روستایی استان سمنان کالبدي سکونتگاه
ضـریب تعیـین    نهمبستگی وجود دارد. همچنـی  279/0

درصـد تحـوالت    1/27دهـد کـه   تعدیل شده نشان مـی 
هاي روستایی استان سـمنان، ناشـی از    کالبدي سکونتگاه

مطالعه  هاي سنجش شده مذکور در منطقه موردشاخص
  ).5 شماره تبیین شده است( جدول

و سـطح   Fاساس مقدار محاسبه شده براي  همچنین بر
ن گفـت کـه ترکیـب متغیرهـاي     توا می، 000/0معناداري 

 هاي توانمندسـازي در فراینـد مـدیریت   مستقل شاخص
بینـی   طور معناداري قـادر بـه تبیـین و پـیش     روستایی، به

ی منطقـه مـورد   هاي روسـتای  تحوالت کالبدي سکونتگاه
  ).6 شماره مطالعه بوده است(جدول

  مقوله اثر پذیر  هاي اثر گذارشاخص
  میدیدگاه دهیاري و شوراي اسال  دیدگاه روستاییان

  سطح معناداري  ضریب همبستگی  سطح معناداري  ضریب همبستگی
  بخشیآموزش و آگاهی

تحوالت کالبدي 
هاي سکونتگاه

  روستایی

*181/0  014/0  *149/0  039/0  
  037/0  144/0*  000/0  198/0**  دانش و مهارت
  051/0  277/0  052/0  251/0  انسجام اجتماعی

  038/0  142/0*  000/0  229/0**  سازينهادگرایی و تشکل
  000/0  428/0**  013/0  020/0**  هاي برابرایجاد فرصت

  000/0  511/0**  033/0  214/0*  پذیري و تفویض اختیارانعطاف
  01/0  191/0**  039/0  166/0*  پذیريمسئولیت

  000/0  650/0**  000/0  654/0**  مشارکت
  001/0  375/0**  000/0  470/0**  داريمعنا

  035/0  214/0*  000/0  364/0**  شایستگی
  026/0  175/0*  033/0  118/0*  تاثیر

  024/0  233/0*  000/0  150/0**  خودتعیینی
  000/0  360/0**  000/0  337/0**  اعتماد، اطمینان و همدلی

  091/0  178/0  000/0  144/0**  اعتماد به نفس
توانمندسازي ذینفعان محلی در 

  یند مدیریت روستاییافر
**178/0  019/0  **231/0  017/0  

  
هاي روسـتایی بـا اسـتفاده از سـنجه     هاي توانمندسازي ذینفعان محلی و تحوالت کالبدي سکونتگاهرابطه شاخص. 4ج 

  .منبع: نگارندگان .پیوند کندال تااوبی
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متغیـره، در  اساس نتـایج رگرسـیون چنـد    در نهایت بر
هاي توانمندسازي روستاییان در فرایند ارتباط با شاخص

 و تـأثیرات آن بـر تحـوالت کالبـدي     مدیریت روسـتایی 
 هاي روستایی منطقه مورد مطالعـه، در تمـامی   سکونتگاه
انسـجام اجتمـاعی، تـأثیر     به غیر از شـاخص  هاشاخص

 عبــارتی وضــعیت آمــاري معنــاداري مشــاهده نشــد. بــه
توانمندسـازي روسـتاییان در فراینـد     هاي روششاخص

اي بوده است که منجر به عدم  مدیریت روستایی به گونه
گیري احساس توانمندسازي در روستاییان از قبیـل  شکل

ر، خودتعیینی، اعتمـاد،  احساس معناداري، شایستگی، تأثی
 ایـن  بـه اطمینان و همدلی و اعتماد به نفس شده اسـت.  

کننـده وضـعیت آینـده تحـوالت      توانند تبیـین  نمی علت 
هاي روسـتایی منطقـه مـورد     کالبدي مثبت در سکونتگاه

هــاي مطالعــه باشــند. همچنــین در ارتبــاط بــا شــاخص
  توانمندسازي مدیریت محلی و تأثیرات آن بر تحوالت

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اهـ هاي روستایی، در تمامی شاخص کالبدي سکونتگاه
هـاي انسـجام اجتمـاعی و اعتمـاد بـه      به غیر از شاخص

نفس، تأثیر آماري معناداري مشاهده نشده است. بنابراین 
هـاي  با توجه به نتایج به دست آمـده، اکثریـت شـاخص   

مــــورد بررســــی در دو بخــــش روش و احســــاس 
ــازي ذین ــود،   توانمندس ــعیت موج ــی در وض ــان محل فع

کننده وضعیت آینـده تحـوالت کالبـدي مثبـت در      تبیین
هاي روستایی منطقه مورد مطالعه، در راسـتاي   سکونتگاه

  ).7 شماره بهبود ابعاد آن نیستند(جدول
هاي مقوله اثرگذار با تحوالت بین شاخص  در مجموع

هاي روستایی منطقه مـورد مطالعـه، از    کالبدي سکونتگاه
دیدگاه روسـتاییان و مـدیریت محلـی، ارتبـاط معنـادار      

معنـادار بـودن رابطـه اکثریـت       مشاهده شده است. لیکن
دلیـل  اثـرات    هاي مقوله اثرگـذار و اثرپـذیر، بـه   شاخص
  توجهیکم  باشد. به سخن دیگر کاهشی آن می -کاهشی 

  

  سطح معناداري F  میانگین مربعات  )dfدرجه آزادي(  ربعاتمجموع م  مدل  

  روستاییان
  رگرسیون
  باقیمانده

  کل

788/14  
694/1  
481/49  

23  
376  
399  

078/2  
005/0  286/461  000/0  

مدیریت 
  محلی

  رگرسیون
  باقیمانده

  کل

636/12  
622/0  
258/13  

23  
21  
44  

549/0  
030/0  547/18  000/0  

  
یند مدیریت روسـتایی و تحـوالت کالبـدي    اهاي توانمندسازي ذینفعان محلی در فرصمعناداري رگرسیون شاخ. 6ج 

  .منبع: نگارندگان .هاي روستاییسکونتگاه

ضریب همبستگی   
  اشتباه معیار  Radضریب تعیین تعدیل شده   R2ضریب تعیین   )rچندگانه(

  a255/0  268/0  243/0  14201/0 انروستایی
  a279/0 293/0  271/0  06711/0 مدیریت محلی

هـاي توانمندسـازي ذینفعـان محلـی در فراینـد مـدیریت روسـتایی و تحـوالت کالبـدي          شـاخص  ارتباط بین. 5ج   
  منبع: نگارندگان. با استفاده از آزمون رگرسیون چند متغیره.هاي روستایی   سکونتگاه
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ذینفعـان  » توانمندسـازي مولـد  «هـاي  کننـده به تسـهیل 
یریت روستایی، باعث پـایین مانـدن   محلی در فرایند مد

هـاي روسـتایی منطقـه     سطح تحوالت کالبدي سکونتگاه
هـاي  مورد مطالعه بـوده اسـت. بـراین اسـاس بـا یافتـه      

 ، سـنگال )Kumanini,1993( پژوهش در کشورهاي غنا
)Bannon, 2004( و هــائیتی )Reesor,2010(  مطابقــت

 تـوجهی  کـم   همچون پژوهش حاضر  دارد. در کشور غنا
ــوزش،    ــاد آم ــی در ابع ــان محل ــه توانمندســازي ذینفع   ب
دانش، نهادگرایی، شایستگی، تـأثیر، اعتمـاد بـه نفـس و     
معنادار بـودن، از نقـاط ضـعف رویکردهـاي حـاکم بـر       

توسعه در این کشور بوده است کـه عـدم توسـعه     فرایند
همـراه   فضـایی را بـه  -متعادل و متوازن در ابعاد کالبـدي 

عـدم تمرکززدایـی و واگـذاري      داشته است. در سـنگال 
عبـارتی عـدم تفـویض     قدرت به مـدیریت محلـی و بـه   

   اختیار به ذینفعان محلی، منجـر بـه تعـارض و اخـتالف    
بین دولت و مدیریت محلی و در پی آن منجر بـه عـدم   

هــاي  کالبــدي مثبــت در ســکونتگاه-تحــوالت فضــایی
  هـاي ایـن تحقیـق در     روستایی شده است کـه بـا یافتـه   

رکززدایی و تفویض اختیار بـه ذینفعـان محلـی و    بعد تم
هـاي   پایین مانـدن سـطح تحـوالت کالبـدي سـکونتگاه     

روستایی در استان سمنان، همخـوانی دارد. همچنـین در   
ــائیتی ــایین     ه ــارکت پ ــاعی، مش ــجام اجتم ــعف انس ض
بـه   موجـب  هاي مـردم نهـاد و مـدیریت محلـی      سازمان

کـه بـا   حاشیه رانده شدن مناطق روسـتایی شـده اسـت    
ــه ــاعی،   یافت ــاد انســجام اجتم ــق در ابع ــن تحقی ــاي ای ه
گرایی و مشارکت ذینفعان محلی همخـوانی دارد.   تشکل

هـاي  هاي نامبرده به ضعف شاخصبه نوعی در پژوهش
ــد « ــازي مول ــی و در » توانمندس ــان محل ــی آن  ذینفع   پ

ــدي و    ــاد توســعه کالب ــاي ابع ــزان ارتق ــودن می ــایین ب پ
  شـاره شـده اسـت و بـر    هاي تحوالت کالبدي اشاخص

  

 و» مشـارکتی «و » پـایین بـه بـاال   «رویکرد مـدیریت از  
تأکیـد شـده اسـت. از طـرف     » مدیریت اجتماع محـور  «

هاي صورت گرفته با پژوهش  هاي این تحقیقیافته  دیگر
، )Isaac & Harilal,1997(در کشورهایی از قبیـل هنـد  

ــین   ــراین و فیلیپـ ــالی، اوکـ ــدوراس، مـ  Harry(هنـ

Blair,2000( و کره)Jin Eom,2011( باشد.  متفاوت می
ــد  ــور هن ــدیریت روســتایی از     در کش ــی م   تمرکززدای

سـازي و آمـوزش افـراد و    طریق توانمندسازي، ظرفیـت 
کالبدي شـده اسـت،   -نهادها منجر به بهبود ابعاد فضایی

  هـاي سـنجش شـده در    در حالی که ضعف در شـاخص 
ذینفعـان  این پژوهش در ابعاد آمـوزش و توانمندسـازي   

محلی، منجر به پـایین مانـدن سـطح تحـوالت کالبـدي      
ــکونتگاه ــین در    س ــت. همچن ــده اس ــتایی ش ــاي روس ه

کشورهاي بولیوي، کـره، هنـدوراس، مـالی، اوکـراین و     
هـاي  پذیري، ایجـاد فرصـت  ارتقاي مسئولیت  فیلیپین نیز

هـاي  برابر و مشارکت ذینفعان محلـی در کنـار سـازمان   
  کالبــدي مثبــت در -اییدولتــی، موجــب تحــوالت فضــ

  هـاي ایـن پـژوهش    نقاط روستایی شده است که با یافته
  طــور کــل  هــاي نــامبرده تعــارض دارد. بــهدر شــاخص

ــاع   ــعه اجتم ــامبرده، توس ــورهاي ن ــه  در کش ــور و ب مح
هـاي   کارگیري توان جمعـی بـازیگران و اجـراي برنامـه    

عــاملین توســعه و در نهایــت  مبتنــی بــر توانمندســازي 
افزایـی  می ذینفعان، منجـر بـه پیونـد و هـم    مشارکت تما

منجـر بـه     و در پی آن  بیشتر دولت و جامعه محلی شده
کالبــدي مثبــت در نقــاط روســتایی -تحــوالت فضــایی

کشورهاي مذکورشده اسـت، در حـالی کـه نتـایج ایـن      
دلیل رویکرد حاکم بر فرایند مدیریت روستایی  تحقیق به

لوب ایـن فراینـد   در منطقه مورد مطالعه و عملکرد نـامط 
در جهت توانمندسازي مولد ذینفعـان محلـی، بـرخالف    

  باشد. مطالعات انجام گرفته در دیگر کشورها می
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  نتیجه
این تحقیـق بـه بررسـی ابعـاد توانمندسـازي ذینفعـان       
ــر   ــرات آن ب محلــی در فراینــد مــدیریت روســتایی و اث

نان هاي روستایی اسـتان سـم   تحوالت کالبدي سکونتگاه
بیانگر پایین بودن میـزان    هاي تحقیقپرداخته است. یافته

  هـاي هـر دو مقولـه اثرگـذار و اثرپـذیر     ارتقاي شاخص
هـاي آن اسـت. ایـن    معنـاداري اغلـب شـاخص   باوجود  

هـا در  موضوع مبین نامطلوب بودن جایگاه این شاخص
فرایند مدیریت روستایی منطقه مورد مطالعه اسـت.  بـا   

ي ادبیات موضوع، شـیوه فعلـی مـدیریت    توجه به واکاو
ــدیریتی     ــرد مـ ــاذ رویکـ ــران و اتخـ ــتایی در ایـ روسـ

، بـه  »مـدیریت محلـی   «و کم توجه بـه  » محور حکومت«
گــذارد. هــاي ایــن تحقیــق صــحه مــی  نــوعی بــر یافتــه

هاي مورد بررسی در این پژوهش در ارتبـاط بـا    شاخص
 توانمندسازي ذینفعان محلی در فرایند مدیریت روستایی

ــراي  بــه گونــه اي بــوده کــه نتوانســته اســت زمینــه را ب
ــد« ــازي مولــ ــاوري و »توانمندســ ــت خودبــ ، تقویــ

خودکارآمدي ذینفعان محلی در فرایند مدیریت کالبـدي  
در   سخن دیگردر) فراهم آورد. به نقاط روستایی(قدرت

رویکرد مدیریت فعلی، توانمندسازي ذینفعان محلی، بـه  
کـه بـه ارتقـاي    » درتقـدر «و » بـا قـدرت «جاي حالـت  

انجامد، حالـت   خوداگاهی و مشارکت ذینفعان محلی می
 آمیــز بــوده و در نتیجــه و بــه شــکل سـلطه » بــرقـدرت «

  ی و یاـادار بودن، شایستگـسته است احساس معنننتوا

   
  
  
  
  
  
  
  

خودبــاوري، اعتمــاد، قــدرت و توانمنــدي را در بــین 
دلیل اتخـاذ   هب  عبارت دیگر ذینفعان محلی ایجاد نماید. به

در » محـور حکومـت «و » توسعه از باال به پایین«رویکرد 
کننــده فراینــد مــدیریت روســتایی، عوامــل تســهیل    

در فراینـد    مـؤثر عنوان یکـی از عوامـل    به  توانمندسازي
صـورت   بـه   مدیریت روستایی در منطقـه مـورد مطالعـه   

مدیریت روسـتایی بـا     رونامولد عمل کرده است. از این
جامعه محلی را بـه مثابـه     موجود نتوانسته است رویکرد

هـاي  یکی از عوامل و ارکان قدرت در بین سـایر حـوزه  
ــرح   ــتایی و ط ــدیریت روس ــد م ــه در فراین ــا و مداخل ه

  ذکـر اسـت  آورد. شـایان   ي توسـعه کالبـدي در  ها پروژه
اگرچه در رویکرد فعلی مـدیریت روسـتایی، بـه لحـاظ     

ده توانمندسـازي  کننـ هـاي تسـهیل  تئوریکی به شـاخص 
همچــون آمــوزش، ارتقــاي دانــش و مهــارت، انســجام  

پـذیري و تفـویض اختیـار و غیـره و     اجتماعی، انعطـاف 
عبـــارتی جـــایگزینی رویکـــرد فعلـــی مـــدیریت   بـــه

محور) با رویکرد ارتبـاطی  روستایی(رویکرد عقالیی فن
لـیکن همچنـان در عمـل،      و تعاملی تأکیـد شـده اسـت   

ف و برخواسـته از تفکـرات   منعطـ ساختار مدیریتی غیـر 
محور، مانع از پویایی جامعه محلی به مثابه یک رکـن  فن

هـاي   در فراگرد مدیریت کالبدي سکونتگاه اصلی قدرت
روستایی شده است. بنابراین با توجه به نتایج بـه دسـت   

در این تحقیق، تغییر و اصالح رویکـرد حـاکم بـر      آمده
و منطقـه مـورد   فرایند نظام مدیریت روستایی در ایـران  

  
  ضریب   ضریب غیر استاندارد  شاخص ها

  سطح معناداري t  استاندارد 
B  Std  Beta  

  022/0  -136/3  -081/0  008/0  -025/0  انسجام اجتماعی  روستاییان

  025/0  183/1  166/0  081/0  095/0  انسجام اجتماعی  مدیریت محلی
  026/0  143/1  155/0  117/0  134/0  اعتماد به نفس

  ینـد مـدیریت روسـتایی    اهـاي توانمندسـازي ذینفعـان محلـی در فر    ضرایب میـزان شـدت اثرگـذاري شـاخص    . 7ج   
  هاي روستایی. منبع: نگارندگان.سکونتگاه بر تحوالت کالبدي
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باشـد کـه ایـن تغییـر و اصـالح از       مطالعه مورد نظر می
هاي اجتماعی و اقتصادي مناسب  طریق انتخاب سیاست

سـازي  هاي مناسـب توانمنـد  کارگیري روش دولت  و به
مولد ذینفعان محلی در فرایند مدیریت روسـتایی مـورد   

باشد. رویکردي که در آن نگاه قبلی با اصـالت   تأکید می
، جایگزین ابتکـارات محلـی   »باال به پایین«ص از متخص

ــایین بــه بــاال  « از شــود و بــا تفــویض اختیــار و    » پ
دهی به ذینفعـان محلـی در فراینـد مـدیریتی از      مسؤلیت

باعث تحوالت   »توانمندسازي مولد«هاي  طریق مکانیسم
  هاي روستایی شود. کالبدي مثبت در سکونتگاه

  نوشت پی   
1. Up – down 
2. State- led 
3. Expert-oriented 
4. Kendall’s tau-b  

  
 منابع فهرست  
تحلیل و تعیین فرایند مطلـوب   ،)1389( .بهزادنسب، جانعلی -

اسـاس رویکـرد    ریزي توسعه روستایی در کشور بر انجام برنامه
، صص 4، شماره 13ریزي ارتباطی، روستا و توسعه، سال  برنامه

74-51. 
هاي مدیریت روستایی در ایران  چالش ،)1390( .بدري، علی -
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