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امکان سنجی اجراي طرح ادغام و تجمیع روستاهاي مرزي با تأکید بر 
، سطح توسعه ظرفیتی روستاییان(مطالعه موردي: بخش خاوومیرآباد

  شهرستان مریوان)
**سوران منوچهري، **سید هادي طیب نیا ، * فرزاد ویسی      



  26/05/1395                                                                                                                                              تاریخ دریافت مقاله:    
  25/02/1396                                                             تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                     

  چکیده  
به این روستاها رسانی  و استقرار نامناسب روستاهاي پراکنده موجب بروز مشکالتی در زمینه دسترسی و خدماتکشورنظام توزیع جمعیت 

هاي به گزینی که  ها و برنامه تدوین و اجراي سیاستاست لذا ر پی داشته سطح پایینی از کیفیت زندگی را براي این روستاها دو گردیده 
هاي  در این بین با توجه به حساسیت، ضروري است. در حقیقت ابزاري نظري و عملی جهت مداخله در چنین فضاهاي روستایی هستند

هاي توسعه محلی، نیاز است که با دیدي دن طرحهاي جامعه در به ثمر رسی ها در نواحی روستایی و تعیین کننده بودن ظرفیت این طرح
هاي سنجی که به شناخت وضع موجود، جهت تدوین برنامه  عنوان بخشی از مطالعات امکان هاي جامعه روستایی به جامع، بررسی ظرفیت

تحلیلی انجام گرفته، به  -گردد، انجام شود. در این راستا پژوهش کاربردي حاضر که با دیدي جامع و روشی توصیفیکاربردي منجر می
هاي سیاسی،  که ضرورتپرداخته است ظرفیتی روستاهاي کوچک و متفرق مرزي بخش خاوومیرآباد شهرستان مریوان   تبیین نقش توسعه

 تا رهیافت این امکان سازد هاي ساماندهی وضع موجود مطرح می عنوان یکی از گزینه اقتصادي و اجتماعی، سیاست ادغام و تجمیع را به
اي در بخش نظري  روش کتابخانه سنجی، پیشنهاد به اجرا، عدم اجرا و یا ارائه راهکارهاي جایگزین باشد. گردآوري اطالعات از طریق دو

در میان روستاییان، مصاحبه با مردم محلی و بازدید میدانی در بخش عملی بوده است. جامعه آماري  و پیمایشی مبتنی بر توزیع پرسشنامه
گیري کوکران، تعداد جامعه گیري از نمونه ابتدا با بهره باشد کهنفر جمعیت بخش می 100روستاي مرزي زیر  6مشتمل بر پژوهش نیز 

نفر از روستاییان توزیع  115صورت تصادفی ساده در میان  ها بهگیري منطبق، پرسشنامهنمونه مشخص و سپس با استفاده از روش نمونه
اي فریدمن، تحلیل مسیر، همبستگی اسپیرمن، همگونی اي، رتبهتک نمونه tگیري از آمار استنباطی( ا با بهرههگردید. تجزیه و تحلیل داده

ویژه در  دهنده نامناسب بودن سطح توسعه ظرفیتی روستاییان به نشان دو پیرسون مبتنی بر جدول توافقی و تحلیل واریانس یکطرفه)کاي
دار و منفی میزان جمعیت با سطح اهاي پژوهش، نشان از ارتباط معن جمیع است. همچنین یافتهابعاد اقتصادي و نهادي، جهت ادغام و ت

  توسعه ظرفیتی روستاییان و ارتباط مثبت سطح توسعه ظرفیتی با تمایل روستاییان به اجراي طرح ادغام و تجمیع دارد.
  

  

  .ادغام و تجمیع، توسعه ظرفیتی، بخش خاوومیرآباد کلمات کلیدي:
  
  . ، ایرانتهرانهیئت علمی گروه جغرافیاي دانشگاه پیام نور  *

  ریزي روستایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. استادیار گروه جغرافیا و برنامه  **
 manoochehrisoran@yahoo.com ریزي روستایی، آموزش و پرورش استان کردستان، سنندج، ایران. ارشد جغرافیا و برنامه کارشناسی ***
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 مقدمه   
ریزي بازسازي، به گزینـی و اصـالح الگـوي     در برنامه

طور معمـول، چهـار    هاي روستایی به استقرار  سکونتگاه
ــعه   ــام)، توســ ــازي، تجمیع(ادغــ سیاســــت درجاســ

ــته(جابه ــعه    پیوس ــکونتگاه) و توس ــی از س ــایی بخش ج
ــل(جابه ــا منفصـ ــوي   یجـ ــکونتگاه) از سـ ــل سـ ی کـ

(گرکـانی و   گیـرد  می  اندرکاران مورد مالحظه قرار دست
  ).  1393،37همکاران،

ها غالباً به اجتنـاب از سـکونت در مکـان     این سیاست
پیشین، جستجوي اشتغال جدید و جبران خسارت ناشی 

ــادي  ــان مـــ ــی  از زیـــ ــد(پورطاهري و  مـــ انجامـــ
و موجــب بهبــود  )Agba,2010,54؛ 1389،160عینــالی،

 ,Marife,2013,17)گردنـد  می  سطح معیشت روستاییان

Okada, at all,2014,21) عنـوان   تواننـد بـه   بنابراین می
ــعه  ــد توس ــی از فراین ــد   بخش ــداد گردن ــتایی قلم  روس

)guoqing,2009,1458؛Mander,2000,2.(  ــکان اســـ
ــر ــه مجــدد ب ــه جاب ــورهاي   پای ــام، در کش ــایی و ادغ ج

د، ایرلنـــد، اوکـــراین و...) کــــه داراي   اروپایی(هلنـــ 
 متحـده   هاي طبیعی هسـتند و یـا در ایـاالت    نامساعدت

آمریکا که داراي مهاجرین زیادي اسـت، کـامالً شـناخته    
در کشورهاي آفریقایی نیز که  (noll,2003,1)است  شده

اي چـون کمبـود    عموم روسـتاییان از مشـکالت عدیـده   
دان خـدمات،  زمین و جمعیت، بروز قحطی و جنگ، فق
سـازماندهی  ،  بیکاري و فقر و تفرق، در مضـیقه هسـتند  

جـایی،   دوباره جمعیت در قالب الگوهاي تجمیع و جابـه 
ــی   راه  ــتایی م ــان روس ــایی دهقان ــراي ره ــی ب ــد حل  باش

samgeza,1986,35) ؛international food 
policy,2013,1 (.  

  

هاي آفریقایی استقرار مجـدد   در واقع بسیاري از دولت
براي متناسب نمـودن جمعیـت و     حلی  تجمیع را، راه و

زیسـتی کـه قـادر      محـیط ، گیرنـد  محیط زیست بکار می
 نیســـت پاســـخگوي جمعیـــت ســـاکن آن باشـــد    

) (Stellmacher,2011,1  ــه ــز برنام ــران نی ــزي در  . در ای ری
راستاي اصالح و مطلـوب نمـودن الگـوي اسـتقرار نـواحی      

بـا نگـاهی گـذرا    شـد.  با ناپذیر می روستایی ضرورتی اجتناب
یابیم کـه جمعیـت روسـتایی،     می به روستاهاي کشور در

انـد و اکثریـت    صـورت بسـیار نـاهمگن توزیـع شـده      هب
باشـند. بایـد توجـه     روستاها داراي جمعیت انـدکی مـی  

تـرین   داشت که اکثریت ایـن روسـتاها حتـی از ابتـدایی    
هـاي   انـد و از زیرسـاخت   بهره خدمات و امکانات هم بی

فرسـت   ي مناسبی برخوردار نبوده و اکثراً مهاجراقتصاد
رسانی و ایجاد تأسیسات  هستند و در عین حال خدمات

هـاي هنگفتـی بـه     ها مستلزم صرف هزینـه  و زیر ساخت
هـم   باشـد و از طرفـی   نسبت جمعیت این روسـتاها مـی  

توجه به سرنوشـت سـاکنین ایـن روسـتاها،      توان بی نمی
قر، بیکاري، تخلیه روستاها ف گر نتایج این امر یعنی نظاره

و در نتیجه انحطاط منابع ملی بود، بنابراین با توجـه بـه   
ریــزي روســتایی کشــور کــه  شــرایط خــاص در برنامــه

امکانات و تأسیسات عمومـاً بـه روسـتاهایی کـه داراي     
ــی الزم   ــتانه جمعیت ــیآس ــند م ــی باش ــق م ــرد ، تعل  گی

) ضروري اسـت کـه بـا هـدف ایجـاد      1379:8(مزرجی،
اقتصــادي، اجتمــاعی و فرهنگــی،  ر وضــعیتتحــول د

هـا در راسـتاي اصـالح وضـع      اصالح الگوي استقرار آن
گیــرد. از ســویی دیگــر،  قــرار نــامطلوب مــورد توجــه

ینـی نیـز در   گز هاي اصالح الگـوي اسـتقرار و بـه    طرح
اند به اهداف اولیه و اصلی خود  موارد زیادي هم نتواسته

شـکالت متعـددي   ها و م جامه عمل بپوشانند و با ضعف
ــوده ــراه بــ ــد همــ  CHIREMBA ,2003 97( انــ

 ؛Stellmacher ,2011 ,20 Okada, at all,2014,21,؛
و ایــن امــر موجــب ) 1394 ،54 مکــاران،ه  یدایی وصــ

ها و نظریاتی در نفـی و تضـاد اینگونـه     گشته که دیدگاه
ها شکل بگیرند. یکی از دالیـل اصـلی شکسـت     سیاست

نظرگیـري و مشـارکت    رهـا، عـدم د   این گونه سیاسـت 
ذینفعان اصلی یعنـی مـردم محلـی و دخالـت وسـیع و      
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هـاي اسـتقرار    ها است. به واقع اجراي طرح آمرانه دولت
درجاسـازي)  یا جایی  تجمیع، جابه نظام روستایی(ادغام،

توانند ضمانت اجرایی پیدا کننـد کـه در وهلـه     زمانی می
اخت باشـد و بـا شـن     اول، همراهی مردم محلی را داشته

ها و دیـدگاه مـردم محلـی، بـا      ها، ضعف الزم از توانایی
  ریزي صحیح و اصولی منطبق بـر واقعیـت انجـام    برنامه

ــد( ، 1393همکــاران، ، گرکــانی و,Garakani,2014گیرن
هاي زیاد ایـن دسـته    ). در واقع با توجه به حساسیت23

هاي توسعه روستایی، پذیرش کورکورانه و یا طـرد   طرح
دو خطـا اسـت و نیـاز اسـت کـه در ابتـدا       متعصبانه هر 

هـاي   ویژه در ارتباط با ظرفیـت  هسنجی ب مطالعات امکان
هاي جامعه نقش  گیرد چرا که ظرفیت جامعه محلی انجام

غیرقابل انکاري در موفقیت و به ثمر نشستن این چنـین  
هاي  در تفکرات کنونی، ظرفیت .هایی دارد طرح و برنامه

لکـرد و دسـتیابی بـه اهـداف     جامعه عاملی در بهبود عم
  .)Milèn,2001,1( است  تعریف شده

  

کننـده میـزان مهـارت،     هـاي جوامـع مـنعکس    ظرفیت 
دانش و مشارکت افراد بوده و تضـمین کننـده موفقیـت    

بـه همـین    UNEP,2011,11)(باشـد  ها مـی  اجراي طرح
هـاي اصـلی    عنوان یکی از اولویت سازي به دلیل ظرفیت

ــه ــام برنامـ ــاي  در انجـ ــازمانهـ ــرار  سـ ــل قـ  دارد  ملـ
)UNEP,2002,10(هاي جامعـه   . سطح مطلوب ظرفیت

ها در اجـرا   ها و گروه شدن افراد، سازمان موجب توانمند
بنـابراین   .(CDSF,2009,2) گـردد  مـی  ها و انجام برنامه

کننـده و   هاي جوامع، کاتالیزوري است که تسریع ظرفیت
هـا    برنامـه کننده تغییر و تحوالت و تحقق اهداف  تسهیل

. در ایـن راسـتا محققـان در    )DTIE,2006,2( باشـد  می
اند که به تبیـین نقـش توسـعه     پژوهش حاضر بر آن بوده

ادغـام و تجمیــع    در پــذیرش و اجـراي طــرح  1ظرفیتـی 
هاي اصالح الگوي استقرار کـه   اي از برنامه عنوان گونه به

ها در ارتبـاط تنگاتنـگ بـا توسـعه ظرفیتـی       موفقیت آن

  باشـد، بپردازنـد. منطقـه مـورد مطالعـه      محلی میجوامع 
نفـر) بخـش    100 (زیـر  جمعیـت  روستاي مرزي و کم 6

این روستاها کـه   .باشد خاوومیرآباد شهرستان مریوان می
  افتـاده و کـم جمعیـت    دلیل مرزي بـودن، دور  همزمان به

ــج ــودن، در فشــار و رن ــامطلوبی   ب ــد و در وضــعیت ن ان
کـه بسـیاري    رند، همچنان لحاظ کیفیت زندگی قرار دا به

از جمعیت این روستاهاي مرزي نیز به شهرها مهاجرت 
اند. در کنار این امر، به دالیـل امنیتـی و حساسـیت     کرده

(وجــود مراکــز بــزرگ جمعیتــی در  حفاظــت از مرزهــا
مرزها) و از سویی دیگر رونق تجارت مرزي و اسـتفاده  

اي هـ  از محدوده این دسته از روستاها در سـاخت سـازه  
هـایی هسـتند    تجاري و توسعه تجارت مرزي، ضرورت

هایی که بـا توجـه    ها یکی از راه حل که جهت تحقق آن
به تشابه فرهنگی، اجتماعی، محیطـی و نزدیکـی فاصـله    

تجمیــع ایــن روســتاها در ، گیــرد مــی مــورد نظــر قــرار
ها در محلـی   تربخش و یا ادغام آن روستاهاي پرجمعیت

ر که عنوان شـد بـا توجـه بـه     باشد اما همانطو جدید می
گزینـی و اسـتقرار    هـاي بـه   هاي فـراوان طـرح   حساسیت

سنجی  مجدد روستاها نیاز است که مطالعات اولیه امکان
عنـوان   هاي جامعـه روسـتایی بـه    بویژه در زمینه ظرفیت

عاملی تعیین کننده در ارتباط بـا نحـوه ادغـام و تجمیـع     
تیابی بـه  ها، صورت گیرد تـا رهیافـت ایـن امـر، دسـ      آن

شناخت صحیح و منطبق بر واقعیـت در راسـتاي اجـرا،    
ریـزي   عدم اجرا و ارائه راهکارهاي جایگزین و یا برنامه

جهت کاستن از موانع و معضالت اجراي طرح ادغـام و  
تجمیـع ایــن روســتاهاي مــرزي باشــد و بــدین ترتیــب  

ریـزي   عنوان راهنمایی جهت برنامه پژوهش حاضر نیز به
مسـئولین عمـل نمایـد. در ایـن راسـتا       و اقدام مطلـوب 

  سواالتی به شرح زیر مطرح هستند:
آیا سطح توسعه ظرفیتـی روسـتاییان در ارتبـاط بـا     -1

  است؟ بخشیادغام و تجمیع در سطح رضایت 
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هاي مردم محلی بیشـترین   کدام یک از ابعاد ظرفیت-2
  ؟داردتأثیر را در نحوه ادغام و تجمیع روستاها 

داري میان روستاهاي مـورد مطالعـه    اآیا تفاوت معن-3
در ؟ در ارتباط با تمایل به ادغـام و تجمیـع وجـود دارد   

صورت وجود داشتن آیا این تفـاوت بـا میـزان توسـعه     
  ظرفیتی و عامل جمعیت قابل تبیین است؟ 

  مبانی نظري 
ریزي روسـتایی، اصـالح الگـوي اسـتقرار و      در برنامه

ها و فضا  ه فعالیتگزینی با هدف نظم و ترتیب دادن ب به
ــان   ــا انس ــل ب ــاط و تعام ــی  در ارتب ــام م ــا انج ــرد  ه گی

). در واقع با پراکنش موزون و متعـادل  1382،2(زکاالب،
نظام استقرار انسان(جمعیت و جوامع)، فعالیت(اقتصادي 

 گیــرد و اجتمــاعی) و محــیط، امــر توســعه ســامان مــی 
  ).1388،174، (رضوانی

کـردن   عنـی بهینـه  این استراتژي بر دو محـور عمـده ی   
ها و بهینه کردن کارکردها مبتنـی اسـت و درصـدد     مکان

هـا و   اي از نظام استقرار فضـایی مکـان   ارائه الگوي بهینه
 کیا، زاده و شریفی کارکردهاي متناسب با آن است(ابراهیم

هــاي بازســازي و بهســازي  ریــزي ). در برنامــه1382،90
الگـو و  هاي روسـتایی، چهـار    الگوي استقرار سکونتگاه

   نشـان داده  1شماره  تصویرسیاست و به دو شیوه که در 
  شود. می   گرفته نظر است، در  شده
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شده، الگوي ادغام و تجمیـع داراي    از الگوهاي آورده
 و جویی اقتصـادي در عرضـه خـدمات    هاي صرفه مزیت

هاي درحــال ربنــابراین امــروزه کشــو امکانــات هســتند.
(کالیـه و   انـد  آورده   یـن شـیوه روي  بـه ا  توسعه عمـدتاً 

عنـوان   ادغام یا تجمیع فیزیکـی بـه  ). 1394،118، همکاران
  هـاي اسـکان مجـدد و راهبـردي در توسـعه      یکی از گونـه 

گزینـی عمـومی     گذاري و بـومی   روستایی فرایندي از بومی
طور دفعی تحـت تـأثیر یـک یـا چنـد عامـل و        است که به

) و طـی آن  2شـماره   صـویر ت( گردد دلیل بیرونی انجام می
یک یا چنـد جامعـه انسـانی کوچـک و متفـرق کـه داراي       

هاي اساسـی در دسترسـی بـه خـدمات و امکانـات       ضعف
از سکونتگاه اولیه خود به سـکونتگاهی دیگـر و یـا    ، هست

مکـانی جدیــد انتقــال داده شــده و بــا تلفیــق بــا یکــدیگر  
(مزرجـی،   دهنـد  جامعه و جمعیت بزرگتري را تشکیل مـی 

). در واقـع ایـن سیاسـت بـا     1388،91 رضوانی، ؛1379،25
هـاي   اي و کاهنده بحـران  گرانه، مداخله عنوان اقدامی مقابله

(پورطـاهري و   انسانی(فقر، بیکاري، جنـگ و...) و طبیعـی  
بــــه معنــــی  ),1390،١٦٠Levy, 2006,452همکـــاران،  

جایی مردم به مکانی بـادوام و مطلـوب، جهـت رفـع      جابه
. هسـته اساسـی   )Guoqing,2009, 1458( هـا اسـت   بحران

 جـویی ناشـی از مقیـاس بـوده و در     این استراتژي بر صرفه
ــه    ــانیدن هزین ــداقل رس ــه ح ــی ب ــودن   پ ــه نم ــا و بهین ه

 .)1380،5(بدري، باشد ها می گذاري سرمایه
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

. الگوهاي بازسازي و ساماندهی نـواحی روسـتایی  . 1 ت  
 .1389،55رحمتی و نظریان، : منبع

  

تحقق توسعه و ارتقاي 
 سطح کیفیت زندگی

رویارویی با 
 حوادث طبیعی

  سیاسی

ــروژه - ــراي پ ــاي اج   ه
اي ملــــی و توســــعه

 اي منطقه
ایجاد سلسـله مراتـب    -

معیت صحیح استقرار ج
 دهـی خـدمات  منظور به

 ترمطلوب

ــازي  - بازســـ
روســــــتاهاي 

 دیده آسیب
جلوگیري از  -

ــب  تخریــــــ
 روستاها

 

ــارت  - نظــــ
 بیشتر بر مرزها

جلوگیري از  -
 تحرکات قومی

هـاي   آرامی نا -
سیاســـــــــی 

 (جنگ)

دالیل اجراي سیاست هاي استقرار مجدد بـا تأکیـد   . 2 ت
؛ 127، 1393وزلـو،  قراگ منابع:. بر تجمیع و ادغام روستاها

Agba,2010,50. 
  

90 



 
 

 
ره 

شما
16

2
 ♦ 

ان 
بست

تا
97 ♦

   
 

 ریـزي  ها بـه دو صـورت برنامـه    این گونه طرح اساساً
 ریزي(اجبــاري) انجــام برنامــه شــده(داوطلبانه) و بــدون 
). Agba,2010،107، 1394گیرند(کالیـه و همکـاران،   می 

شـانس موفقیـت اســکان مجـدد و تجمیـع داوطلبانــه و     
شده بسیار بیشتر از اسکان مجـدد اجبـاري    ر ریزي برنامه

دلیـل دخالـت    و این تفاوت به است  ریزي نشده و برنامه
و و گوزلـــا(قر هـــا اســـت دادن مـــردم و همراهـــی آن

) راهبــرد حــذف مــردم و دخالــت 27 ،1393همکــاران،
گیري روستاي جدید  جایی و شکل وسیع دولت در جابه

(گرکـــانی و   بـــود واجـــد کـــارایی الزم، خواهـــد  
) بــه واقــع عــدم مشــارکت جامعــه  1393،23همکــاران،

محلــی، عامــل اصــلی شکســت و حتــی ناتمــام مانــدن 
هـــاي اســـتقرا مجـــدد روســـتایی  تعـــدادي از پـــروژه

هـاي   . مداخله در سکونتگاه)Garakani,2014,31(است
جـایی و یــا تجمیــع و ادغــام   عنــوان جابــه روسـتایی بــه 

ــه  ــده ب ــک و پراکن ــتاهاي کوچ ــی روس ــل ب ــوجهی  دلی ت
ی همراهی و مشارکت روستاییان با امـا و اگـر و گـاه    به

ست کـه  ا است. این در حالی  تأثیرات ناگوار همراه بوده
اصـلی   ذینفعـان عنـوان   ههمراهی و دیدگاه مردم محلی ب

عنـوان یـک    همواره با اهمیت و سودمند تلقی شده و بـه 
استراتژي در توسعه اجتماعی، اقتصادي و کالبـدي و در  
ــده    ــرح گردی ــعه مط ــد از توس ــک درك جدی ــه ی   نتیج

). بنـابراین چنانچـه   1394،22 ،است(گرکانی و همکاران
ـ  برنامه ه هاي ادغام و تجمیع بدون مطالعات اولیه از جمل
اصـلی و بـا    ذینفعـان سنجی در ارتباط بـا دیـدگاه    امکان
هـاي بسـیار    گیـرد، عامـل ناهنجـاري     نگري انجـام  ذهنی

(شـاطري و   گردنـد  اجتماعی، اقتصـادي و محیطـی مـی   
در ایـــن  ).Terminski,2013,20 ؛1391 ،107صــادقی، 

راستا با توجه به اهمیت همراهـی مـردم محلـی، انجـام     
هـاي   لـب ارزیـابی ظرفیـت   سـنجی در قا  مطالعات امکان

جامعه محلی، عاملی مهم براي بـه ثمـر نشسـتن موفـق     

باشـد. چـرا کـه     هـاي ادغـام و تجمیـع روسـتاییان مـی      طرح
کننـده   کننـده موفقیـت و تضـمین    هاي جامعه، تعیـین  ظرفیت

ــان اجــراي طــرح  هــاي  مشــارکت فراگیــر ذینفعــان در جری
ــعه ــه  توس ــی و منطق  ,UNEP). (2011,3اي اســت اي محل

بسـیار   هـاي  سـازي و توسـعه ظرفیتـی واژه    هاي ظرفیت هواژ
ــتند  ــوم هســـ ــاظ مفهـــ ــوع از لحـــ ــده و متنـــ  پیچیـــ

Horton,2002,2) .(  ــا ــام کاره ــایی انج ــی توان ــت یعن   ظرفی
ــه ــدار    ب ــد و پای ــؤثر، کارآم ــورت م  .Young,2006,3)( ص

ها و ابـزار مـورد نیـاز بـراي      راه و روشو   ها ظرفیت، انگیزه
 شـود، اسـت    انجـام  ورت مطلـوب صـ  انجام آنچه که باید به

.(UNEP,2011,3)     ــارت و ــه مهـ ــا بـ ــه تنهـ ــت نـ ظرفیـ
هاي علمی، فناوري، اقتصـادي و نهـادي اشـاره دارد     توانایی

 شـود  هـا را نیـز شـامل مـی     هـا و نگـرش   بلکه روابط، ارزش

(Matachi,2006,4).  المللـی   در این ارتباط نیز سازمان بـین
هـا و   یتی را برنامـه توسعه کشاورزي و روستایی، توسعه ظرف

دانـش، مهـارت و    منظـور تقویـت   دانـد کـه بـه    اقداماتی مـی 
انجـام و سـبب   ، تجربه افراد روستایی جهـت تغییـر جامعـه   

یکی از ایـن تغییـرات مثبـت،    . گردد ایجاد تغییرات مثبتی می
 UNEP,2011,12).( توانمندسازي جامعـه روسـتایی اسـت   

ــی    ــی را م ــعه ظرفیت ــوهن توس ــه ک ــه گفت ــوان اف ب ــده ت زاین
هـا، دانـش و    هاي فیزیکی و انسانی مانند زیرسـاخت  ظرفیت
هـاي جامعـه    ظرفیـت . Young,2006,6)( ها دانست مهارت

روســتایی، ســبب جلــب مشــارکت گســترده روســتاییان در 
ــان طــرح   Saxby,2001,4)( اي اســت هــاي توســعه  جری

همچنین موجب تقویت اعتماد به نفـس و انتخـاب آگاهانـه    
هـا در بـین روســتاییان    تفـاوتی  نـی و بـی  گزی و کـاهش انـزوا  

و تأثیرگـذاري در   گردد، در نتیجه اجتماعات نقش فعـال  می
ــاعی  ــادي و اجتم ــازي اقتص ــد   بازس ــود خواهن ــت خ  داش

).(Wendy,2007,8  ذکـر شـده و   توجه به تأثیرات مثبـت  با
هاي ادغام و تجمیـع، نیـاز بـه     اینکه در اجراي مطلوب طرح
 تـوان  باشد، مـی  ردم محلی میهمراهی و مشارکت گسترده م
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هــاي جامعــه روســتایی  گفــت کــه ســطح مطلــوب ظرفیــت
  هـا بـوده و نیـاز    موفقیـت اجـراي ایـن طـرح     کننده  تضمین

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پیشینه تحقیق
ــی    ــانی و مل ــاس جه ــات متعــددي در مقی ــاکنون تحقیق ت

است که عمومـاً بـه بررسـی و تحلیـل آثـار و       صورت گرفته
اند، بـا نگـاهی بـه     ماندهی پرداختههاي سا نتایج اجراي طرح

انــد،  آورده شــده 1شــماره  نتــایج تحقیقــات کــه در جــدول
هـا در کنـار پیامـدهاي     برد که بیشـتر ایـن طـرح    توان پی می

همچنـین یکـی از   . انـد  مطلوب داراي آثار نامطلوب نیز بوده
پیشنهادهاي اصلی براي حل این معضـل کـه در بسـیاري از    

سـنجی   أکیـد بـر مطالعـات امکـان    ها ذکرشده، ت این پژوهش
هـاي سـاماندهی    بویژه مشارکت مردم محلی در اجراي طرح

پـژوهش حاضـر،    توان گفـت کـه    باشد، در این راستا می می
جامعـه   هـاي  با تکیه بر ظرفیت جانبه و جامع و با دیدي همه

  است.  محلی به این امر جامه عمل پوشانده
  روش تحقیق

 تحلیلـی بـه   -توصـیفی تحقیق کاربردي حاضر بـا روشـی   
 اسـتقرار   سـنجی طـرح   ظرفیتی در امکـان   تبیین نقش توسعه

 پــردازد. در مجـدد در قالــب ادغــام و تجمیـع روســتاها مــی  

است که در مطالعات امکان سنجی و اولیه مـورد بررسـی و   
   .)3(تصویر شماره ارزیابی قرار گیرند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دانی مبتنــی بــر اي و میــ ایــن راســتا از دو روش کتابخانــه
مصاحبه با مردم محلی به روش غیراحتمـالی در دسـترس و   
ــردآوري   ــان روســتاییان، جهــت گ ــع پرسشــنامه در می توزی

دنبـال   هـا بـه   اسـت. در واقـع مصـاحبه    اطالعات بهره گرفتـه 
منظـور روشـن    هـاي اولیـه تحقیـق بـه     مشخص شـدن یافتـه  

نمودن و تبیین چرایـی و چگـونگی نتـایج بـه دسـت آمـده       
سـاختار یافتـه انجـام     صورت نیمه ها به م گرفت. مصاحبهانجا

گرفتند و مبناي پایان آن براي هر سوال، اشـباع نظـري بـود    
  اند.   شده رهایی که بارها و بارها تکرا یعنی شنیدن پاسخ

  جامعــه آمــاري ایــن پــژوهش، شــامل روســتاییان ســاکن 
ــر    387( ــرزي زی ــتاهاي م ــر) در روس ــش   100نف ــر بخ نف

باشد. در ابتدا با اسـتفاده از فرمـول کـوکران     یخاوومیرآباد م
نمونـه انتخـاب    عنوان حجـم  نفر به 115و سپس تصحیح آن 

گیري منطبق، سـهم هریـک از    گیري از نمونه و سپس با بهره
هـا   ها مشـخص و پرسشـنامه   روستاها از تعداد کل پرسشنامه

 صورت تصـادفی سـاده توزیـع گردیـد     در میان روستاییان به
  ).2ه شمار (جدول

  .مدل مفهومی پژوهش. 3 ت
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هـا در ابتـدا تعـدادي از     جهت تعیین روایی پرسشنامه
ها جهت آزمایش مفهوم بودن، توزیع گردیدند  پرسشنامه

و در نهایت نیز با تأییـد کارشناسـان و آگاهـان توسـعه     
ها تأیید گردید. جهت تعیین پایـایی   روستایی، روایی آن

  بدین منظور  .شد رونباخ بهره گرفتهنیز از ضریب آلفاي ک
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. نفـر توزیـع گردیـد    20هایی میـان   در ابتدا پرسشنامه
 0.85برابـر   spssافـزار   ضریب در خروجـی نـرم   این مقدار
هاي کـل نمونـه ایـن ضـریب      آوري داده پس از جمع و بوده

یـن مقـادیر   بدسـت آمـد. ا   0.78دوباره محاسبه گردیـد کـه   
  هـا و پایـایی   مطلوب، تأییدي بـر همبسـتگی درونـی پاسـخ    

  

  هاي انجام گرفته. اي از پژوهش . خالصه1ج 

 محققان و سال پژوهش عنوان نتایج
جایی روستاها موجب افـزایش قـدرت تولیـد و درآمـد و کـاهش فقـر        موع اجراي سیاست تجمیع و جابهجدر م

  روستاییان و همچنین کاهش تهدیدات زیست محیطی شده است.
استقرار مجدد روستاییان در کاهش فقـر  مطالعه موردي از 

 Mei,2014  در چین

نارضایتی و عدم تمایل و مشارکت مردم محلی مهمترین عامـل شکسـت و ناتمـام مانـدن پـروژه اسـکان مجـدد        
  است.

هـاي رسـمی    مشارکت اجتماعی، عامل گمشده در پـروژه 
 Garakani,2014  استقرار مجدد (استان کرمان، ایران)

روستاییان افزایش یافته اما دوري از بازارها و ضعف دسترسی مانعی عمـده در بهبـود درآمـد     تولیدات کشاورزي
 روستاییان است، در مجموع امنیت غذایی روستاییان بهبود یافته است.

ــواحی    ــذایی در ن ــت غ اســکان مجــدد روســتاییان و امنی
 Mueller,2013  روستایی ماالوي

هـاي   ویژه در استفاده از زمـین  هاد مشکالت بسیاري از لحاظ قانونی بادغام و اسکان مجدد روستاییان موجب ایج
که از قبل هیچ آماده سازي بـراي ایـن    همچنین شیوه معیشت روستاییان تغییر کرده در حالی .جنگلی گردیده است

 امر صورت نگرفته است.

نقش روستاییان میزبان و تازه واردین در مدیریت اراضـی  
هـا در نـواحی    اسـکان مجـدد آن   دنبال ادغـام و  جنگلی به

 روستایی اتیوپی
Stellmacher,2011 

واسطه ادغام و دسترسی به امکانات بیشتر، امنیت اقتصادي و اجتماعی روسـتاییان نسـبت بـه قبـل بهبـود یافتـه        هب
 است اما ادغام از لحاظ فرهنگی مشکل آفرین بوده است.

در اسکان مجدد(تجمیع) و پویایی در تغییـرات روسـتایی   
 Olawepo,2008 روستاهاي نیجریه

ویـژه بـراي روسـتاهاي     هرچند دسترسی به زمین براي روستاییان کمتر شده است اما میزان درآمد و تولیـدات بـه  
  اند افزایش یافته است. کوچکی که ادغام شده

اســتقرار مجــدد اجبــاري؛ تولیــد و درآمــد، شــواهدي از  
 Webber,2004  چین Xiaolangdiروستاهاي منطقه 

هـاي   پـذیري سـکونتگاه   درجاسازي روستاي عالیشاه نشان داد در صورت حذف یا کاهش موارد تهدیـد و آسـیب  
تـري نسـبت بـه انتقـال روسـتاها       گزینه مناسـب  هاي اولیه باالتر، هاي درجاسازي هرچند با هزینه ستاموجود، سی

  است.
بررسی پیامدهاي درجاسازي روسـتاي عالیشـاهی(نورآباد   

  فارس 1389از زلزله ممسنی) پس 
جدانی، وانی، کگر

  1394بشیري،

جـایی رضـایت دارنـد امـا مشـارکت کـم        نتایج این پژوهش نشان دادند که در مجموع روستاییان از طـرح جابـه  
هـا ایجـاد    روستاییان در اجراي طرح و تأثیرات نامطلوب اجراي طرح بر معیشت روسـتاییان مشـکالتی بـراي آن   

  کرده است.
جـایی   ستاییان در خصوص طرح جابـه سنجش نگرش رو

  (مورد مطالعه: روستاي اسالمیه) روستا
صیدایی، آزادي، 

  1394بسحاق،

دار، مستقیم و مثبـت میـزان تمایـل بـا میـزان مشـارکت روسـتاییان بـا اسکانشـان در           اها حاکی از ارتباط معن یافته
  روستاي جدید دارد.

ــه    ــتاییان در جاب ــارکت روس ــزان مش ــی می ــایی  بررس ج
هاي روستایی؛ نمونه مـورد مطالعـه: روسـتاهاي     ونتگاهسک

  شده جنوب کرمان جا جابه

انی، وجدانی، کگر
بخش،  رحیم

  1393بشیري،

بیشترین تأثیر اسکان مجدد در زمینه کالبدي و زیست محیطی بوده و کمترین تأثیر مثبت نیـز در زمینـه اقتصـادي    
 بوده است.

ــه  ــایی جابـ ــدي فضـ ــرات کالبـ ــابی اثـ ــایی  ارزیـ در جـ
هاي روستایی(مطالعه موردي: دهسـتان مـالوي،    سکونتگاه

 شهرستان پل دختر)

لو،  قراگوزلو، عیسی
 1393گراوند،

 هاي اقتصادي و اجتماعی. ي منفی در جنبهاتغییرات مثبت در جنبه کالبدي فیزیکی اما پیامده
هـاي روسـتایی    ریزي سـکونتگاه  بازخوانی تجربیات برنامه

جـایی روسـتاهاي    به طرح جابهدر معرض خطر با نگاهی 
 صفی آباد

  1392جاللیان ،

درصـد از روسـتاییان از کیفیـت زندگیشـان بعـد از تجمیـع رضـایت دارنـد و بیشـترین           73نتایج نشان دادند که 
  رضایت مربوط به بعد آموزش و کمترین میزان رضایت نیز به بعد اشتغال اختصاص دارد.

ام شـده پـس از   ارزیابی کیفیت زندگی در روستاهاي ادغـ 
  سوانح طبیعی(مجموعه ادغامی پیش کمر استان گلستان)

زاده، رضوانی،  پهلوان
  1392استاد کالیه،

نقش توسعه ظرفیتی در مدیریت کـاهش خطـر زلزلـه در     پذیري در برابر زلزله. هاي روستاییان جهت کاستن از تأثیرات و آسیب کافی بودن و مطلوب بودن سطح ظرفیت
 ابهر ناد شهرستادهستان سنبل آب

 1391فراهانی،

  

ها سهم از تعداد کل پرسشنامه تعداد جمعیت نام روستا  
 29 99 هانه شیخان

 19 65 مرانه
 10 33 خانم شیخان

 26 88 بایوه
 14 47 باشماق
 17 55 آسن آباد
 115 387 مجموع

  
  .1390 منبع: سالنامه آماري استان کردستان،. ها پرسشنامه اي توزیع طبقه. 2 ج
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 باشد. ها می پرسشنامه
پایـه مطالعـات پیشـین،     متغیرهاي ایـن پـژوهش بـر    

شرایط منطقه و دیدگاه کارشناسان، در قالب چهـار بعـد   
فرهنگی،  -هاي جامعه محلی(اقتصادي، اجتماعی ظرفیت
 (جـدول  شدند  نظر گرفته کالبدي و نهادي) در-محیطی

ــز از   ). جهــت تجزیــه و3شــماره  تحلیــل اطالعــات نی
جهـت  ، اي فریـدمن  اي و رتبـه  نمونـه   تک T هاي آزمون

بنـدي   سنجش سطح توسعه ظرفیتـی روسـتاییان و رتبـه   
ابعاد چهارگانه آن در راستاي پاسخگویی بـه سـوال اول   

  و استفاده از آزمـون تحلیـل مسـیر    .استفاده شد پژوهش
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  معرفی منطقه مورد مطالعه
بخش مرزي خاوومیرآباد یکی از سـه بخـش شهرسـتان    
ــا کشــور عــراق   مریــوان اســتان کردســتان در مجــاورت ب

در  کیلـومتر مریـع وسـعت،    338باشد. ایـن بخـش بـا     می
نقطـه روسـتایی داراي سـکنه     30آخرین سرشماري داراي 

ــا  نفــر جمعیــت اســت. همــانطور کــه در نقشــه   11407ب
    ن دادهانش )4اره ـشم ویرـی جمعیت بخش(تصدگـپراکن

، مبتنی بـر   درراستاي پاسخگویی به سوال دوم پژوهش
هاي مردم محلـی   ثرترین بعد ظرفیتؤمشخص نمودن م

آزمـون   .بهره گرفته شدها  در راستاي ادغام و تجمیع آن
منظور پـی بـردن بـه تفـاوت      تحلیل واریانس یکطرفه به
ع در روستاهاي مورد مطالعه یمیان تمایل به ادغام و تجم

گیري از ضریب همبستگی اسـپیرمن و   دنبال آن بهره و به
جدول توافقی کـاي دو، جهـت تبیـین و تعیـین عوامـل      
مؤثر بر تفاوت در تمایل به ادغـام و تجمیـع روسـتاییان    
در راستاي پاسخگویی به سوال سـوم پـژوهش اسـتفاده    

  است.  شده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

توزیع جمعیـت در سـطح روسـتاهاي    است الگوي   شده
 100(زیـر   بخش مطلوب نبوده و روستاهاي کـم جمعیـت  

تـر و در نقـاط    مناطق دور افتاده نفر) و در حال زوال را در
توان مشـاهده نمـود.    صفر مرزي با کیفیت پایین زندگی می

 در فاصله نزدیکی از همدیگر و بـا تشـابهات   این روستاها
ــرا ــه ر گرفتــهبســیار فرهنگــی و اجتمــاعی ق ــد و ب ــل  ان دلی

  اندکشان از لحاظ تخصیص منابع و امکانات نیز جمعیت

ها گویه ابعاد  

  اجتماعی

آمـادگی جهـت انتقـال و ارائـه      -اعتمـاد در بـین روسـتاییان    -هاي داوطلبانه جهت ارائه کمک همکاري در قالب گروه - آمادگی جهت سکونت در محل جدید با روستاییان روستاهاي دیگر
آمـادگی جهـت اسـکان     -هـا  حفاظت از تأسیسـات و زیـر سـاخت    -مطلوب بودن همکاري مردم روستا در اداره امور عمومی و ادامه آن در محل جدید -باط با محل جدیدتجربیات در ارت

ـ  -موقت روستاییانی که در محل جدید با مشکل مسکن روبرو شوند  - ت اجتمـاعی و فرهنگـی بـا سـایر روسـتاها     اعتقاد به ضرورت اسکان در محل جدید با توجه مشکالت موجود و قراب
محـدود بـودن    - اعتقاد به پذیرفتن قوانین و ضـوابط در محـل جدیـد    -هاي اولیه در محل جدید تا برطرف شدنشان توانایی تحمل مشکالت و نارسایی -آمادگی جهت پذیرفتن شغل جدید
هـاي مردمـی و غیـر دولتـی در      آمادگی جهت تشـکیل گـروه   -روحیه تعاون و همکاري روستاییان -توسط ریش سفیدانها  اعتقاد به حل درگیري و نزاع -درگیري و نزاع در میان روستاییان

  اعتقاد به افزایش امنیت فردي و اجتماعی در محل جدید. -میان روستاییان

  اقتصادي

آمـادگی   -هاي بـانکی جهـت ایجـاد کسـب و کـار جدیـد       انداز) بدون دریافت واموجود منابع مالی کافی(پس  -همکاري در ساخت و ساز تأسیسات عمومی در محل جدید بدون دستمزد
هاي شـغلی بیشـتر در محـل     اعتقاد به وجود فرصت -هاي سودآور در محل جدید گذاري پس اندازها در فعالیت آمادگی جهت سرمایه -زایی با بهره کم هاي بانکی اشتغال جهت دریافت وام

ارائـه کمـک مـالی بـه دیگـران       -صرف وام هاي بانکی در محل تعیین شـده  -واسطه اسکان در محل جدید هاعتقاد به امنیت اقتصادي بیشتر ب -محل جدیداعتقاد به ارتقاي شغلی در -جدید
ـ    -) در سطح روستا15-65مناسب بودن تعداد افراد فعال اقتصادي( -جهت ساخت مسکن در محل جدید هـاي   قابـل اعتمـاد نبـودن درآمـد     واسـطه  هاعتقاد به تغییر شغل و یا تنـوع شـغلی ب

  کشاورزي در وضعیت کنونی.

نهادي و 
  مدیریتی

هـا و   پذیرش نظارت و مدیریت امور اسکان در محل جدید توسط دهیـاري  -ها مطلوب بودن همکاري مردم محلی با شوراها و دهیاري-اعتقاد به توانایی اداره امور توسط دهیاري و شوراها
اعتماد به دیگـر نهادهـاي دولتـی مسـئول      -ها در ایجاد پیوند میان روستاییان در محل جدید ها و دهیارياتوانایی شور -عنوان نمایندگان قابل اعتماد ها به و دهیاري اعتماد به شوراها -شوراها

اعتقـاد بـه کمـک روسـتاییان بـه مسـئولین در اجـراي         -نیشـک  پذیرش مجازات و جریمه در قبال قانون -تمایل به حضور در جلسات هماهنگی اسکان با حضور مسئولین -توسعه روستاها
اعتقاد به الزم االجرا و مفید بودن قوانین مصوبه نهادهاي دولتـی جهـت توسـعه     -پایداري سیاسی و مدیریتی منطقه -اي روستاها هاي توسعه مطلوب بودن هماهنگی نهاد –ها وظایف و طرح

  روستاها.

 -کالبدي 
  محیطی

اعتقـاد بـه توانـایی محـیط طبیعـی منطقـه جهـت اسـکان و          -توانایی احیاي محیط فراموش شده و بکر در مکان جدیـد  -ها در ساخت و سازهاي محل جدید طرحپیروي از اصول مصوب 
 -ا در صـورت ادغـام در محـل جدیـد    اعتقاد به مناسب نبودن موقعیت قرارگیري روستاها در وضعیت فعلی و مطلوب بودن موقعیـت روسـتاه   -پاسخگویی به نیازهاي افراد در محل جدید

 -هـا  کافی نبودن جمعیت فعلی روستا جهت احداث تأسیسات و زیر سـاخت  -شهري با اسکان در محل جدید افزایش ارتباطات روستا -وضعیت حفاظت روستاییان از محیط طبیعی اطراف
  هاي توسعه با ادغام روستاها در محل جدید. دسترسی به خدمات، امکانات و زیرساخت

، ، زکـاالب 1392زاده و همکـاران،  پهلوان ،1391، ، فراهانی1394، منابع: کالیه و همکاران. هاي پژوهش ابعاد و گویه. 3 ج  
  .1389، پورطاهري و عینالی ،1382
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هاي امنیتـی ایـن    حساسیتهمچنین باشند.  در مضیقه می
امنیتـی   منطقه مرزي، ضرورت دیگري است کـه مسـئوالن  

منظور جلـوگیري از تخلیـه مرزهـا     اي منطقه را به و توسعه
 سـوق داده  تـر  به ایجاد مراکـز جمعیتـی پایـدار و گسـترده    

واسـطه مبـادالت گسـترده     دالیل اقتصادي نیز به البتهاست.  
هـا و   قالب بازارچـه  تجاري با کشور عراق و توسعه آن در

  از محـیط طبیعـی ایـن    گیـري  کمرگ رسمی که نیاز به بهره
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  هاي پژوهش یافته

جهت سنجش میزان ظرفیت روستاهاي مـورد مطالعـه در   
گردیـد.   4شـماره   قدام بـه تشـکیل جـدول   ابعاد چهارگانه ا

دهـد در   اي نشـان مـی   نمونـه  تـک   tهمانطور که نتایج آزمون
 95و اطمینـان   0.05داري   امیان ابعاد چهارگانه در سطح معن

محیطـی و اجتمـاعی    –درصد، تنها میانگین بعدهاي کالبدي 
باشد، با توجـه بـه    بیشتر از مطلوبیت عددي مورد آزمون می

ي محاسبه شده و مثبت بـودن هـر دو حـد بـاال و     ها میانگین
  توان گفت که ظرفیت مردم محلی در این دو بعد پایین می

عامـل دیگـري اسـت کـه      ،سازد روستاها را ضروري می
جهـت   تـر  مسئولین را به ایجـاد مراکـز روسـتایی گسـترده    

گیري از منافع اقتصادي ایـن مبـادالت واداشـته اسـت      بهره
ــیله از   ــدین وس ــا ب ــا ت ــترده مه ــاکنان جرت گس ــن س ای

شــهر مریــوان کــه مســبب بــروز  روســتاهاي کوچــک بــه
ــوده ــددي ب ــا   و معضــالت متع ــه را ب ــدار منطق ــت پای امنی

 شود.  مخاطره روبرو ساخته است؛ کاسته
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

ــطح  ــیدر س ــده راض ــر،    کنن ــد دیگ ــت. در دو بع اي اس
هاي محاسبه شده کمتـر از مطلوبیـت عـددي مـورد      میانگین

 بنابراین با توجه به منفی بـودن هـر دو حـد    .باشد آزمون می
تـوان در سـطح    مـی   tباال و پایین و میـزان نـامطلوب آمـاره   

ــ 95اطمینــان   گفــت کــه ظرفیــت 0.05داري   ادرصــد و معن
مــدیریتی در  -سـاکنین محلـی در ابعـاد اقتصـادي و نهـادي     

قرار نـدارد. در مجمـوع نیـز میـانگین       بخشی سطح رضایت 
ی محاسبه شده کمتر از مطلوبیـت عـددي مـورد آزمـون     نهای

حـاکی از ایـن واقعیـت اسـت کـه       0.05داري   ادر سطح معن

  .نمایش روستاهاي مورد مطالعه و پراکندگی جمعیتی بخش .4 ت
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هاي مردم محلـی جهـت ادغـام و تجمیـع در سـطح       ظرفیت
  کننده و مطلوبی قرار ندارد.  یضار

هـاي ابعـاد    اساس آزمون فریدمن نیز، بـین میـانگین   بر
داري وجـود    انـ تفاوت مع 0.01چهارگانه در سطح آلفاي 

هـاي چهارگانـه،    اي ظرفیـت  دارد. بررسی میانگین رتبـه 
هـاي اقتصـادي و سـپس     دهد که بعـد ظرفیـت   نشان می

ها هستند، ایـن در   ترین رتبه نهادي به ترتیب داراي پایین
محیطـی و   – هـاي کالبـدي   است که بعـد ظرفیـت   حالی

هـا و در نتیجـه    سپس اجتماعی نیز داراي بهتـرین رتبـه  
  .)5(جدول شماره رین وضعیت هستندمطلوبت

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

نتایج آزمون تحلیل مسیر نیز، گویاي این واقعیـت اسـت   
ــکل  ــه در ش ــامطلوب   ک ــود ن ــع موج ــري وض ــطح  گی س

منظـور ادغـام و تجمیـع، بعـد      هاي مردم محلی بـه  ظرفیت
ــارکلی ــا ب ــأثیر را داشــته490نهــادي ب  اســت  . بیشــترین ت

تحلیــل مســیر  انجــام آزمــون). جهــت 6شــماره  (جــدول
ــک    ــر ی ــدا ه ــی، در ابت ــله مراتب ــه   سلس ــاد چهارگان ابع

عنوان متغیـر مسـتقل و مجمـوع     هاي مردم محلی به ظرفیت
هـاي مـردم محلـی)     (بـا عنـوان ظرفیـت    کل تلفیقی ابعـاد 

ــ ــ هـب ــوان متغی ـــعن ـــر وابست ــزان  دل شــدندـه وارد م و می
از  مستقیم ابعاد مشـخص گردیـد. در ادامـه پـس    رات ـتأثی

هـاي مـردم    تک ابعاد ظرفیـت  وارد نمودن و جایگزینی تک
محلی با توجه به دیـدگاه کارشناسـان توسـعه روسـتایی و     

عنوان متغیـر وابسـته و سـایر ابعـاد      آگاه به شرایط منطقه به
  کردن و در نهایـت جمـع    عنوان متغیر مستقل و با ضرب به

ن شده به بعد مـورد نظـر، میـزا     کردن همه مسیرهاي ضرب
اثرات غیرمستقیم هر بعد نیز، مشخص شد و در آخـر نیـز   
با جمع نمودن اثـرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم، بـار کلـی و      
میزان اثرگذاري نهایی هـر بعـد بـر وضـع موجـود سـطح       
توسـعه ظرفیتـی مــردم محلـی در راســتاي اجـراي پــروژه     

). الزم بـه ذکـر   5شـماره   تصـویر ( ادغام، مشخص گردیـد 
ـ   است که مبناي ترسیم  داري محاسـبه    امسـیرها، سـطح معن

و در ترسیم مدل نهایی، مسـیرهایی ترسـیم گردیدنـد     شده 
محاسـبه   0.05ها در آزمون کمتـر از   داري آن  اکه سطح معن

پایـه مـدل اولیـه ترسـیم      بنابراین هرچند که بر .است  شده
تـر   شده متخصصان، اثرگذاري ابعاد مورد سـنجش پیچیـده  

ر بودنـد امـا پـس از محاسـبه و     و تعداد مسیرها نیـز بیشـت  
، 5تصـویر شـماره   ورود در مدل، مسـیرهاي ترسـیم شـده    

  دار محاسبه شدند.امعن
  
  
  
  
  
  
  

 مؤلفه

 3مطلوبیت عددي مورد آزمون=

تفاوت  درصد 95اطمینان 
از 

 مطلوب
 میانگین داري معنا tمقدار 

 باالتر پایینتر
 0.3632 0.1182 3.24 .000 3.89 0.2407  اجتماعی
 -.3181 -.6147 2.53 .011 -6.231 -.4664 اقتصادي
 -.3995 -.7644 2.41 .007 -6.319 -.5819 نهادي
 -کالبدي 
 محیطی

5815. 7.928 000. 3.58 4362. 7268. 

 .0819 -.1950 2.94 .042 -.809 -.0565 عمجمو

اي ابعاد چهارگانه ظرفیت  تک نمونه  tنتایج آزمون .4 ج 
  .ساکنین محلی

هـاي   اي ظرفیـت  هـاي رتبـه   میانگین  تفاوت معنادار .5 ج
  .اساس آزمون فریدمن جامعه محلی بر

تأثیرات غیر  اثر کلی
 ابعاد تأثیرات مستقیم مستقیم

254.  0670.  187.  اجتماعی 
433.  0264.  407.  اقتصادي 
225.  --- 225. کالبدي  -محیطی   
490.  167.  323.  نهادي 

هـاي بـر وضـع موجـود      میزان تأثیرگذاري مؤلفـه  .6 ج  
توسعه ظرفیتی مردم محلی در راستاي انجام طرح ادغام 

  .و تجمیع

هاي جامعه  ابعاد ظرفیت
اي میانگین رتبه میانگین عددي تعداد محلی  

 3.11 3.24 115 اجتماعی
 1.53 2.53 115 اقتصادي
 1.60 2.41 115 نهادي

محیطی -کالبدي   115 3.58 3.75 
 253.225 کاي دو

 3 درجه آزادي
داري اسطح معن  000.  
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روسـتاي مـورد    6 تحلیل تمایل به ادغـام روسـتاییان در  
مطالعه نیز در آزمـون تحلیـل واریـانس یکطرفـه، نشـان از      

 (جـدول  رددا 0.05داري اها در سطح معن دار آن اتفاوت معن
ـ  رسد که می نظر می ). به7شماره  دار را   اتوان این تفاوت معن

بــا میــزان جمعیــت روســتاها تبیــین نمــود. نتــایج آزمــون 
باشد. همـانطور کـه    همبستگی نیز تأییدي بر این مطلب می

هرچنـد بـا     ، اسـت   شـده   نشـان داده  8 شـماره   در جدول
ـ     میـان  دار و معکوسـی    اشدت همبسـتگی کـم، ارتبـاط معن

  تمایل به ادغام و تجمیع با جمعیت روستاها وجود دارد.
، میان تمایل روستاییان به  تحلیل روابط آماريبراساس 

به تفکیک  ، روستاییان ها و میزان توسعه ظرفیتی آن ادغام 
اي در سه  از طریق تحلیل خوشه روستاي مورد مطالعه  6

مگـونی  آزمـون ه   .  طبقه کم، باال و متوسط جاي گرفتنـد 
دهنـده وجـود    کاي دو مبتنی بـر جـدول تـوافقی، نشـان    

دار آمـاري میـان متغیـر وابسـته، تمایـل بـه        اتفاوت معنـ 
متغیـر سـطح توسـعه     و    متغیـر مسـتقل  ،   تجمیع و ادغام

گردیـده    ظرفیتی است. جهت رابطه نیز مستقیم، محاسبه
هـاي   تـوان گفـت کـه هرچـه ظرفیـت      است. بنابراین می

 ظرفیتــی اشـد و در واقـع سـطح توسـعه    جامعـه بیشـتر ب  
ها بـه ادغـام و تجمیـع     میزان تمایل آن،   باالتري داشته باشند

  .)9( جدول شماره با سایر روستاها نیز بیشتر است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نتیجه
ظرفیتـی جوامـع در     ها و توسـعه  امروزه سطح ظرفیت

در زمینه  المللی که هاي بین هاي بسیاري از سازمان برنامه
 World)مانند بانـک جهـانی   کنند رشد و توسعه کار می

Bank) ،ســازمان ملــل متحــد (UN) هــاي  ســازمان و
هـاي   رود. در واقع ظرفیـت  بکار می، (NGOs)یغیردولت

جوامع به تأکید بسیاري از متخصصـان علـوم اجتمـاعی    
باشـد.   هـاي توسـعه مـی    دهنـده برنامـه   و تحقق  بنا  سنگ

ها  دهنده میزان توانایی آن انعکاس ،معظرفیتی جوا توسعه
اي مطلـوب اسـت.    هاي توسعه به گونـه  در اجراي برنامه

هـاي   ها و برنامه بنابراین موفقیت اجراي بسیاري از طرح

 اجتماعی

توسعه 
ظرفیتی 

جهت ادغام 
 و تجمیع

 اقتصادي

-نهادي
 مدیریتی

محیطی
کالبدي-  

22
5

.
 

18
7

.
 

32
3

.
 

10
4

.
 

38
7

.
 

29
8

.
 

40
7

.
 

هاي ظرفیتی مردم محلـی   مدل تحلیل مسیر مؤلفه .5 ت
  .جهت ادغام و تجمیع

سطح 
 معناداري

F  آماره  
 آزمون

میانگین 
 مربعات

درجه 
 آزادي

مجموع 
  مربعات

0.000 150.252 8.028 5 40.14 
واریانس بین 

 گروهی

  0.053 109 5.82 
واریانس 

 درونگروهی
 مجموع 45.96 114   

تمایل به تجمیع در روستاهاي مـورد    داراتفاوت معن .7 ج  
  .اساس آزمون تحلیل واریانس مطالعه بر

 جمعیت روستا 
 

 تمایل به ادغام و تجمیع
 233.- ضریب همبستگی اسپیرمن

داري سطح معنا  0.038 
 6 تعداد

  .ارتباط میان تمایل به اسکان مجدد با جمعیت روستاها .8 ج  

  زیاد  متوسط  کم  کل  تمایل به ادغام و تجمیع  ها فهمؤل
میزان 
توسعه 
  ظرفیتی

  22  6  9  7  کم
  59  12  27  20  متوسط
  34  18  10  6  زیاد

  115  36  46  33  کل
آماره آزمون کاي دو 

  پیرسون
  داري سطح معنا  درجه آزادي  ارزش

19.080  4  0.001  
  0.341  ضریب همبستگی

تفـاوت میـان تأثیرگـذاري    جدول تـوافقی تبیـین    .9 ج  
  .شاخص میزان توسعه ظرفیتی بر تمایل به ادغام و تجمیع
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توان با توجـه بـه سـطح     اي را می توسعه محلی و منطقه
ظرفیتی جوامع، تبیین نمود. در این بـین یکـی از     توسعه
مطلوب آن، ارتبـاط تنگـاتنگی بـا     هایی که اجراي برنامه

هـاي   سطح توسعه ظرفیتی جوامع روسـتایی دارد، طـرح  
باشد. کاهش شـکننده   استقرار مجدد نواحی روستایی می

نیازمنـد   ،هـا  بودن و کاستن از حساسیت این گونه طـرح 
هـاي   سـنجی در ابعـاد و عرصـه    انجـام مطالعـات امکـان   

عات پیشـین،  باشد که به گواه بسیاري از مطال مختلفی می
ها میزان تمایل و مشارکت ذي نفعان اصـلی   مهمترین آن

 یعنی روسـتاییان و در واقـع سـطح مطلـوبی از توسـعه     
باشد تا بتوان بـا اطمینـان از    ظرفیتی جوامع روستایی می 

وضعیت مناسـب توسـعه ظرفیتـی در روسـتاها، قـدمی      
ــراي      ــتاي اج ــت در راس ــر واقعی ــق ب ــه و منطب آگاهان

،  هـایی برداشـت. در ایـن راسـتا     ین طرحآمیز چن موفقیت
  جهت شـناخت جـامع وضـع موجـود و سـطح توسـعه      

ظرفیتی روستاهاي مرزي کم جمعیت و پراکنـده بخـش   
ــوان   ــتان مری ــاد شهرس ــه   (خاوومیرآب ــه ب ــا توج ــه ب ک

هـاي سیاسـی، اقتصـادي و اجتمـاعی و بـا در       ضرورت
هاي بسیار فرهنگی، اجتماعی، محیطی و  نظرگیري تشابه

عنـوان یکـی از    گزینه ادغام و تجمیع بـه ، ی فاصلهنزدیک
ها و سـاماندهی بـه امـر     دهنده ضرورت هاي تحقق گزینه

اقـدام بـه سـنجش سـطح      ) باشـد  ها مطرح می توسعه آن
هاي این روستاها گردیـد تـا بـدین ترتیـب ایـن       ظرفیت

پژوهش، راهنما و چراغ راهی بـراي چگـونگی اقـدام و    
شهرستان و استان گردد. عمل مسئولین توسعه روستایی 

هاي پژوهش  بدین منظور سواالتی مدنظر بودند که یافته
سوال اول پژوهش مبتنـی بـر ایـن     . ها پاسخ گفتند به آن

مطلب بود که آیا سـطح توسـعه ظرفیتـی روسـتاییان در     
  است؟  بخشیارتباط با ادغام و تجمیع در سطح رضایت 

تـی  نشـان داد کـه سـطح توسـعه ظرفی      نتایج پـژوهش 
 روستاهاي مورد مطالعه در مجموع در سطح مطلـوب و 

در این بین ابعاد اقتصـادي و  .  ندارد اي قرار کننده   راضی
ــانگین ــادي داراي می ــط و   نه ــد متوس ــر از ح ــاي کمت ه

کالبدي و اجتمـاعی،  -وضعیت نامطلوب و ابعاد محیطی
هـاي بـاالتر از حـد متوسـط و وضـعیت       داراي میانگین

در مشـاهده مسـتقیم از وضـعیت    هستند.  بخش  رضایت
گرفت،   هایی که با مردم محلی انجام روستاها و مصاحبه

هـا   هـاي اساسـی آن   داشتند که یکی از مشـکل  اظهار می
هاي اقتصادي است که  بودن شاخص  ضعف و نامطلوب

هـاي   ادغام در محل جدید نیز با توجه به وجـود ضـعف  
 متعــدد در عرصــه نهــادي و عملکــرد نهادهــاي دولتــی 

تواند موجـب بهبـود و ارتقـاي وضـعیت اقتصـادي       نمی
اعتمـادي نسـبت بـه عملکــرد     در کنـار بــی .   هـا شـود   آن

منظـور توسـعه ایـن روسـتاها در بـین       نهادهاي دولتی به
هـا و   روستاییان، عدم اعتقاد به عملکرد مطلوب دهیـاري 

شوراها در فرایند پروژه ادغام نیز شاخص دیگري اسـت  
هاي نهادي مردم محلی  ن ظرفیتنبود که موجب مطلوب

ــن     ــرفتن ای ــیه قرارگ ــین در حاش ــت. همچن ــته اس گش
روســتاهاي کــم جمعیــت و متفــرق مــرزي کــه ضــعف 

موجـب    همـراه داشـته اسـت    ساختارهاي اقتصادي را به
انداز کافی و یا تمایل مناسـب بـه    شده تا روستاییان پس

گذاري در محـل جدیـد را از    دریافت وام، جهت سرمایه
توانی در بازپرداخت آن نداشته باشـند. از سـوي   ترس نا

شـود و در   مـی   هـا دیـده   دیگر، همـانطور کـه در پاسـخ   
  کردنـد  ها نیز روستاییان، بسیار بر آن تأکیـد مـی   مصاحبه

وجود و اجراي مطلـوب برنامـه یـا پـروژه      روستاییان به
ــق     ــتاي رون ــان، در راس ــل اطمین ــی و قاب ــدون اجرای م

و جدیـد معتقـد نیسـتند     هاي اقتصادي در محل شاخص
کننده از سـوي   هاي منفی و ناامید ، پاسخ بازتاب این امر 

هـاي اقتصـادي    هـایی از ظرفیـت   مردم محلی به شاخص
ــون ــزایش     همچ ــتغال، اف ــزایش اش ــغلی، اف ــاي ش ارتق

هاي شغلی، تنوع مشاغل و امنیت شغلی در محل  فرصت
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باشد. همچنین در میـان ابعـاد ظرفیتـی مـورد      می  جدید
هاي اجتماعی مـردم داراي مطلـوبترین    نجش، ظرفیتس

در این میـان، رضـایت بخـش بـودن      ،باشد وضعیت می
آمـادگی    هـایی چـون   هاي مردم محلی به شـاخص  پاسخ

جهت سکونت در محل جدید با روسـتاییان روسـتاهاي   
دیگر و اعتقاد به ضرورت ادغام، جهـت ارتقـاي سـطح    

ش اسـت کـه   بخ اي مثبت و رضایت کیفیت زندگی، نکته
در صورت مطلوب بـودن سـایر شـرایط، اجـراي طـرح      
ادغام، همراهی مردم محلی را به دنبـال خواهـد داشـت.    

هاي در ارتباط با سوال دوم پژوهش مبنی بر اینکـه   یافته
هاي مردم محلـی بیشـترین تـأثیر را در     کدام بعد ظرفیت

نشان داد که این بعد ،  غام و تجمیع روستاها دارددنحوه ا
گیـري   دي است کـه داراي بیشـترین تـأثیر در شـکل    نها

هاي مردم محلی جهت ادغـام   وضعیت نامطلوب ظرفیت
بعد اقتصادي عالوه بـر  ، از این بعد پس  . و تجمیع است

دارا بودن بیشترین تأثیر مستقیم، در رتبه دوم اثرگـذاري  
هاي مردم محلی، جهـت   کلی در سطح نامطلوب ظرفیت

 د. بیشترین ارتباط و همبسـتگی ادغام و تجمیع قرار دار
شود تـا   مستقیم و مثبت نیز بین این دو بعد، مشاهده می

هاي نهـادي، بهبـود و    بتوان گفت بهبود وضعیت ظرفیت
که  چرا  هاي اقتصادي را نیز به دنبال دارد ارتقاي ظرفیت

ها و عملکرد مطلوب نهادهاي دولتی در منـاطق   حمایت
هـا گـام اول و    سـته آن در حاشیه مرزي و در اقتصاد واب

قیم و تمهم رونق اقتصادي اسـت. همچنـین ارتبـاط مسـ    
هــاي اجتمــاعی بــا  دار دیگــر، مربــوط بــه ظرفیــت  امعنــ

 بخـش  . به واقـع سـطح رضـایت   است محیطی –کالبدي
هاي اعتماد بین  ویژه در شاخص هاي اجتماعی به ظرفیت

روستاییان، اعتقاد به ضرورت ادغام جهت ارتقاي سـطح  
هاي گروهـی، روحیـه    ندگی، اعتقاد به همکاريکیفیت ز

تعاون و همکاري روستاییان، پذیرفتن قوانین و مقررات 
بخـش   محل جدید، تـأثیر مسـتقیم و مثبتـی در رضـایت    

هـاي اجـراي    هاي مردم محلـی بـه شـاخص    بودن پاسخ
سازها در محل جدید،  و ها و ساخت مطلوب قوانین طرح

ل جدید، حفاظت هاي بکر محیط طبیعی مح احیاي توان
روستاییان از محیط طبیعی اطراف، اعتقاد به دسترسی به 
خدمات و امکانات بیشتر با ادغـام در محـل جدیـد، در    

است.   البدي را موجب شدهک –هاي محیطی  بعد ظرفیت
الزم به ذکر است که در مصاحبه با روستاییان در ارتباط 

هـا   ه واسـطه ادغـام آن  با ارتقاي سطح کیفیت زنـدگی بـ  
اي مـدون و منطقـی    داشتند که چنانچـه برنامـه   اظهار می

باشـد و    هـاي اقتصـادي وجـود داشـته     ویژه در عرصه به
نهادهاي دولتی نیز هماهنگ و عملگرا اقدام کنند در این 

توان به ارتقاي سطح کیفیت زندگی  صورت است که می
دغــام بنــابراین روســتاییان بــه ضــرورت ا .بــود امیــدوار

معتقدند امـا بیشـتر از شـیوه اجـرا و عملکـرد نهادهـاي       
  اطمینان هستند.  مسئول، نگران و بی

ها در ارتباط با پاسخگویی به سوال سوم پژوهش  یافته
داري میان روسـتاهاي مـورد    انیز نشان داد که تفاوت معن

ها وجود  مطالعه در ارتباط با تمایل به ادغام و تجمیع آن
تـوان از طریـق عامـل تعـداد      مـی   وت رادارد و این تفـا 

جمعیت و میزان توسعه ظرفیتی روستاها تبیین نمود. در 
ت یــایــن ارتبــاط، تحلیــل همبســتگی بــین تعــداد جمع 

هـا نشـان داد کـه     روستاها و تمایل به ادغام و تجمیع آن
هــر چنــد بــا شــدت پــایین همبســتگی امــا روســتاهاي 

جمیع نسبت به تر، تمایل بیشتري به ادغام و ت جمعیت کم
تر دارند. این امر بـا توجـه دیـدگاه     روستاهاي پرجمعیت

تخصیص خدمات و امکانات با توجه به تعداد جمعیـت  
روستاها قابل تبیین است، همچنین روستاهایی که داراي 
سطح توسعه ظرفیتی باالتري بودند تمایـل بیشـتري بـه    

 هـا،  تجمیع و ادغام داشتند. در نهایت با توجـه بـه یافتـه   
ها بـا مـردم محلـی و نتـایج      بازدیدهاي میدانی، مصاحبه

گـردد کـه    هاي پیشین، در وهله اول پیشنهاد مـی  پژوهش
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طرح ادغام و تجمیـع ایـن روسـتاها انجـام نگیـرد و از      
روسـتاهاي ایـن منطقـه     در مـورد هاي مطرح شده  گزینه

منظور برون رفت از معضالت و  مرزي خارج گردد و به
صـادي، اجتمـاعی و امنیتـی، بـا     هـاي افت  تحقق ضرورت

توجه به وجود تجربـه مثبـت در چنـد روسـتاي دیگـر      
هاي متعددي کـه در روسـتاها    منطقه با شناسایی پتانسیل

ویژه گسترش تجارت و مبادالت مـرزي از   وجود دارد به
هاي مرزي، رونـق گردشـگري روسـتایی،     طریق بازارچه

ــه  ــت از کشــاورزي ب ــداري و  توســعه و حمای ــژه دام وی
هـاي   نامـه  ها و انعقـاد تفـاهم   زراعت و افزایش همکاري

امنیتی مرزي، سـعی در مانـدگاري روسـتاییان در وهلـه     
اول و سپس مهاجرت معکوس و بازگشت روستاییان از 

چراکه بیشتر روسـتاییان   ،شهر به روستاهاي خود داشت
و از  برند نمی مهاجر در وضعیت مطلوبی در شهر به سر

انـد. ایـن    ر اقدام به مهـاجرت کـرده  روي ناچاري و اجبا
اي مطلوب و کارشناسـانه   راهکارها در صورتی که بگونه

در زمینـه رشــد و سـپس توسـعه پایــدار     ،انجـام گیرنـد  
روستایی بسیار تأثیرگذارتر از طرح ادغامی خواهند بـود  

شک با صـرف   که مردم محلی به آن خوشبین نبوده و بی
اهـد داشـت. امـا    هزینه گزاف دستاوردي اندك دربر خو

تـوان گفـت    بایست انجام گیرد مـی  چنانچه این طرح می
 ازسویی که روستاهاي مورد مطالعه به انجام طرح ادغام،

هاي فرهنگی و اجتماعی و فاصله کـم   باتوجه به شباهت
وضـعیت نـامطلوب   دلیل  از سوي دیگر بهاز همدیگر و 

اقتصادي که معضالت اجتمـاعی و محیطـی بسـیاري را    
ــرا  ــم ب ــم  ي آنه ــا رق ــاب آن  ه ــت و بازت را در  زده اس
توان  می به شهر مریوان ییانهاي گسترده روستا مهاجرت

موافقنـد امـا بـا توجـه بـه اینکـه در حاشـیه قـرار          ، دید
اند و تاکنون مورد توجه چندانی از سوي نهادهاي  گرفته

اند بـه اجـراي صـحیح ایـن طـرح و       دولتی قرار نگرفته
آن امیدوار نیستند. بنـابراین در   پویایی اقتصادي ناشی از

وهله اول نیاز است که نهادهاي مسئول، تمام ابعـاد ایـن   
فرایند و پیش نیازهاي اجـراي صـحیح آن را بسـنجند و    

بینی نیازها و مقدمات طـرح،   ریزي دقیق و پیش با برنامه
ــزایش      ــق اف ــی از طری ــردم محل ــی م ــعی در همراه س

ــع روآور ظرفیـــت ــتاییان و در واقـ ــاي روسـ ــه هـ ي بـ
ســازي از طریـق آمــوزش و تـرویج اطالعــات،    ظرفیـت 

ظارت دقیـق و تفـویض   نسازي اجتماعی همراه با  شبکه
سـازي و   اختیاراتی، تقویت سـازوکارهاي جمعـی، آگـاه   

سازي و ایجاد مدیریت و رهبري کارآمد روسـتایی   دانش
داشته باشند. در این ارتباط، نهادسازي از طریق تقویـت  

هـا) و   اسـالمی و دهیـاري   شوراهاينهادهاي نافذ محلی(
هـا در   هاي مـردم نهـاد و دخالـت دادن آن    تشکیل گروه

گیري در هرسه مرحلـه قبـل از اجـرا،     فرایندهاي تصمیم
بـودن    اجرا و نظارت پـس از آن بـا توجـه بـه مطلـوب     

 .هاي اجتماعی منطقه راهگشایی مطلـوب اسـت   ظرفیت
بـاطی  عنوان حلقـه واسـط ارت   همچنین نهادهاي محلی به

مردم محلی و مسئولین دولتی، نقـش مهمـی در فراینـد    
سازي و به ثمر نشستن طرح ادغام و تجمیع ایفـا   ظرفیت

ســازي،  از ســویی مهمتــرین ابــزار ظرفیــتخواهنــد کــرد. 
بایسـت نهادهـاي اجرایـی     در این راسـتا مـی   .آموزش است

سـازي بـا    عنوان گروهـی مـؤثر در فراینـد ظرفیـت     دولتی به
اي مردم نهاد، وارد عمل گردنـد و روسـتاییان   همراهی نهاده

را در ارتباط با فرایند ادغام و تجمیع آگـاه کـرده و بـا ذکـر     
اثرات مثبت، مردم محلی را از تأثیرات منفی آن در صـورت  
عدم همراهی روستاییان آگاه سـاخته و چگـونگی غلبـه بـر     

همچنـین بـا ارتبـاط     .ها را نیز به مـردم محلـی بیاموزنـد    آن
با مردم محلی و کنـار نهـادن دیـدگاه بـاال بـه پـایین،        بیشتر

هـا را مشـتاق    کـرده و آن  اعتماد مردم محلی را به خود جلب
ــد ــاري نماین ــاتی و   .همک ــدون، عملی ــارچوبی م ــتن چ داش

عنوان سـندي راهبـردي در ارتبـاط بـا فراینـد       نگرانه به آینده
  تجمیع نیز در این زمینه راهگشا خواهد بود.
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