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چکیده
تاکنون دو رویکرد «عقالییگرایی فن محور» و «ارتباطی» در چارچوب و فرآیند برنامهریزی توسعه مطرح بوده است که در نظام
برنامهریزی ایران استفاده از رویکرد عقالییگرایی در فرآیند مذکور غلبه داشته است .این پژوهش با هدف واکاوی جایگاه برنامهریزی
روستایی و تأثیر آن بر توسعة پایدار سکونتگاههای روستایی در ناحیه شهرستانهای پاکدشت و ری به روش توصیفیـ تحلیلی بر روی 54
روستای نمونه از  124روستای ناحیه مورد مطالعه انجام شد .برای تعیین ارتباط بین متغیرها از روش مدل معادالت ساختاری و از نرمافزار
آموس گرافیک استفاده شد .یافتههای پژوهش ناکارآمد بودن رویکرد برنامهریزی در ارتقای شاخصهای توانمندسازی در توسعة پایدار
روستایی را نشان میدهد؛ و اینکه اقدام مؤثری برای ارتقاء شاخصهای فرآیند توانمندسازی روستاییان در راستای توسعة پایدار روستایی
صورت نگرفته است .همچنین ،بر اساس مدل ارتباطی استاندارد رویکرد فعلی برنامهریزی از نظر ارتقاء شاخصهای توانمندسازی روستاییان
بهمنظور مشارکت آنها در فرآیند توسعة پایدار روستایی بر مبنای شاخص نیکویی برازش حاصلشده؛ دارای برازش نامطلوب است و
گیرندگان و بروز دهندگان «توانمندسازی نامولد» هنوز به شکل فزایندهای غلبه دارند .در مجموع یافتههای پژوهش حاضر زمینة الزم برای
درک و فهم مشترکی از برنامهریزی ارتباطی فراهم میسازد .از جنبههای ادراکی و معرفتی نیز به دنبال آن است تا انسجام الزم در ترسیم
خطوط اساسی انگاره نوین توسعه شکل بگیرد و به تعیین چهارچوب الگوی کار رویکرد نوین یاری رساند و بدین ترتیب پشتوانههای
معرفتی و غنای الزم برای کمک به توسعة روستایی مناسب و پایدار از طریق برنامهریزی و عملیاتی کردن پروژههای تولیدی و عمرانی با
مشارکت روستاییان فراهم سازد.
واژههای کلیدی :توانمندسازی ،رویکردهای برنامهریزی ،توسعه پایدار ،برنامهریزی ارتباطی.

 . 1این مقاله برگرفته از پایاننامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان «تبیین الگوی بهینه برنامهریزی توسعه سـکونتگاههای روسـتایی پیرامـون
کالنشهر تهران (مطالعه موردی :شهرستانهای پاکدشت و ری)» به راهنمایی دکتر ناصر شفیعی ثابت در دانشگاه شهید بهشتی میباشد.
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مقدمه :
بر اساس واکاوی ادبیات و پیشینة موضوع ،تاکنون دو رویکرد «عقالیی گرایی فن محور »1و «ارتباطی »2در زمینـة چـارچوب
و فرآیند برنامهریزی توسعه مطرح بوده است که در نظام برنامهریزی ایران استفاده از رویکرد عقالیی گرایـی در فرآینـد مـذکور
غلبه داشته است؛ درواقع ،رویکرد ارتباطی که از اواخر قرن بیستم در ادبیـات برنامـهریزی جهـان موردتوجـه قرارگرفتـه ،هنـوز
کاربرد چندانی در کشورهای درحالتوسعه پیدا نکرده است .به سخن دیگـر ،در ایـران هنـوز مطـابق روال قبـل از دهـة 1980
میالدی رویکرد غالب ،برنامهریزی مبتنی بر عقالییگرایی با روش فنی -ابزاری است؛ که بهطور عمـده بـا اتکـا بـر دانـش فنـی
برنامهریزان ،ابزار و روشهـای عـلـمی صورت میپذیرد .در سالهای اخیر محتوای برنامهریزی از موضوعات کالبـدی و فیزیکـی
صرف بهسوی موضوعات اقتـصادی و اجتماعی در حال تغییر و تحول بوده است؛ و از نگرش فنی ابزاری به سمت رویـکــردهای
ارتباطـی تغییر جهت داد ( .)Halla, 2005: 140; URT, 1956در این تغییر و تحول ،نیاز به مشارکـت و هــمکاری سـاکنان در
برنامهریزی و اجـرای تـوسـعه موردنیاز اسـت ) .)Choguill, 1999; Ogu, 2000; Steinberg & Sara, 2000ایـن تغییـر جهـت
خود را در انواع مختلف برنامـهریــزی ازجملــه؛ برنـامــهریزی از طــریق بـحــث و گفتمـان ( ،)Healey, 1992برنـامــهریزی
ارتـبــاطی ( ،)Healey, 1996; Innes, 1992برنامـهریزی اسـتداللی ( )Fischer and Forester, 1993و برنامـهریزی مشـورتی
)(Forester, 1999آشکار ساخت ).(Allmendinger & Tewdwr-Jones, 2002
پیگیری و انجام مراحل برنامهریزی توسعه بر اساس این رویکرد ،که در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه (همچون ایـران)
رایج است ،چالشهای فراوانی را در فرآیند توسعه کانونهای روستایی و شهری اینگونه کشورها به وجـود آورده اسـت .شـالوده
این رویکرد بر انجام کلیه مراحل برنامهریزی با اصالت «برنامهریزان فنگرا »3است و به مردم تنها بهمثابه مرجع کسـب اطالعـات
ضروری توجه میشود ) .)Healey, 1997:11ازآنـجـایـیکـه الـگـوی بـرنـامهریـزی توسعـه ،متناسـب بـا ارزشهـا ،هنجارهـا و
ویژگی نظام اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی هر جامعهای طـراحـی مـیشـود ( .)McDonough et al, 2009: 3بـرای جهتیـابی
برنامهریزی توسعه روستایی -شـهری بـه سـمت پایـداری اجتمـاعی -اقتصــادی و فــرآیند توسـعه پـایــدار ;(Rega, 2014: 2
)Swagemakers & García, 2015: 28؛ توجه به مقوله توانمندسازی ذینفعان محلی در فرآیند انجـام و عمـل برنـامهریــزی از
مـهـمتـریـن مقولههایـی است کـه همـواره مـورد تأکیـد ویـژه صاحـبنـظــران تـوسعــه در دهــههای اخیـر بــوده اســت
(شمسالدینی و همکاران91 :1395 ،؛ .(Amundsen & Martinsen, 2015: 306
محرکهای متنوع توانمندسازی روستاییان به دلیل بـه دلیـل رویکـرد برنامـهریزی از «بـاال بـه پـایین» و متمرکـز نادیـده
گرفتهشده است و شاخصهای توانمندسازی دچار چالش جدی است .ازایـنرو ضـرورت دارد تـا شـاخصهای توانمندسـازی در
فراگرد توسعه پایدار مورد واکاوی قرار گیـرد .بـا توجـه بـه مباحـث مطرحشـده ،ایـن پـژوهش در نظـر دارد بـه تبیـین دقیـق
شاخصهای توانمندسازی روستاییان در برنامهریزی روستایی با رویکرد فعلی حاکم بر آن و ایجاد توسـعه پایـدار در سـکونتگاه-
های روستایی شهرستانهای ری و پاکدشت بپردازد و با واکاوی ادبیات و پیشینة موضوع پژوهش به ایـن سـؤال اساسـی پاسـ
دهد که رویکرد نظام برنامـهریزی روسـتایی تـا چـه انـدازه در ارتقـاء شـاخصهای توانمندسـازی روسـتاییان و توسـعه پایـدار
سکونتگاههای روستایی در ناحیه موردمطالعه اثرگذار است؟
پیشینه و مبانی نظری تحقیق:
رویکرد برنامهریزی و توانمندسازی روستاییان:
عقلگرایی در اندیشه غربی از یونان باستان تاکنون همواره نقش محوری داشته است .گسترش و بهکارگیری عقـلگرایی در
برنامهریزی به شکل برنامهریزی کپی شده از بیرون و از باال به پایین بوده؛ که فرآیند آن شامل :پیمـایش ،تحلیـل و برنامـه نیـز
کامالً آسان و از راه برنـامهریزی جـامـع امکانپذیر است؛ اما از دهـه  1960فرآینـد برنامـهریزی عقالیـی بهصـورت پیشـتاز بـا
1

Instrumental Rationalism Approach
Collaborative
3
Technicalist
2
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رویکرد از «باال به پایین» و بـخشی نگر در نقاط مختلف جهـان به دلـیل نادیـده انگاشـتن نیـازها ،درک و احــساس اخــالقی
مـردم محـلی ،در ارتقاء سطح زندگی در مـیان فــقیران روستــایی توفیـق چنـدانی بـه دسـت نیـاورد (رکنالـدینافتخـاری و
همکاران 29 :1390 ،و )151؛ بر این شـالوده ،در سـالهـای اخیـر ،بـه دنبـال تغییـرات در رویکردهـای توسـعه و برنامـهریزی
روستایی؛ رویکرد عقالیی گرایی همراه با نگرشهای از «کل بهجز» قبلی ،جای خود را به روشهایی با مبنای منطقهای و محلی
و از «جز به کل» مشارکتی و ارتباطی بهمثابه پیشروترین شیوههای برنامهریزی که در علوم انسانی رواج یافته ،داده است.
در چارچوب مقولة توسعه پایدار و رویکرد ارتباطی در برنامهریزی ،مفهوم «توانمندسازی» با دو رویکرد بررسیشده اسـت:
الف) «رویکرد انگیزشی توانمندسازی»1؛ در این رویکرد ،هدف تواناسازی و تقویت خودبـاوری میباشـد؛ ب) «رویکـرد شـناختی
توانمندسازی»2؛ این رویکرد ،توانمندسازی را بهطور وسیعتر بهمثابه یک حالت انگیزش درونی در ارتباط با شغل تعریف میکند
که شامل پنج احساس درونی شامل -1 :معنیدار بودن؛ -2 3شایستگی؛ -3 4تـأثیر؛ -4 5خـود تعیینـی؛ -5 6اعتمـاد7اسـت .(Jose
) & Mampilly, 2014: 99-100; Fernandez & Moldogaziev, 2015: 380-382بـر مبنـای دیـدگاه صـاحبنظران توسـعه،
توانمندسازی باعث توسعه ظرفیتها میشود و مردم را قادر بـه مـدیریت بهتـر پروژههـا میسـازد ( Namvong & Baconguis,
 .)2010: 109توانمندسازی بهعنوان ظرفیتی برای خوداتکایی و اعتمادبهنفس در مقابل وابستگی است .این فرایندی اسـت کـه از
طریق آن اشخاص ،سازمانهای غیردولتی و گروههای به حاشیه راندهشده ازجمله روستاییان میتوانند سـازمان خـود را تقویـت
کنند و خودشان را از تسلط ایجادشده توسط ساختارها یا روابـط ،آزاد کننـد (جلیلیـان و سـعدی 130 :1393 ،؛ & .(Sharma
Kirkman, 2015:199

بر اساس اهمیت مقوله توانمندسازی و به دنبال آن مشارکت ذینفعان محلی در فرآیند برنامهریزی توسعه؛ دانشمندان علـوم
اجتماعی مکتب انتقـادی فرانکفـورت ،همچـون «یـورگن هابرمـاس »8بـا ارائـه «نظریـه ارتبـاطی »9تصـریح کردنـد کـه اسـاس
برنامهریزی مؤثر و موفق «شیوههای ارتباطی» است و پیشنیاز تحقق ارتباط سازنده آن است که عقالنیت ابـزاری کـه بـهعنوان
تنها استدالل در برنامهریزی عقلگرا مورداستفاده قرار میگیرد ،کنار گذاشـته شـود ))Healey, 1997:44؛ و دامنـه وسـیعتری از
استداللها شامل استدالل «فنی -ابزاری»« ،10اسـتدالل اخالقـی» 11و «اسـتدالل احساسـی» 12کـه همـان تجربـه مـردم از محـیط
پیرامون است ،موردتوجه قرار میگیرد .این تحوالت نظری بهسرعت وارد عرصه برنامهریزی شد و به کمک افرادی چـون «جـان
 13در فرآیند برنامهریزی بهعنوان نظریه برنامهریزی ارتباطی بسط داده شد (.)Hummelbrunner, 2000:12-14
فورستر»
ریشههای نظری برنامهریزی ارتباطی با سه پدیده مهم مرتبط است؛ اول ،با نظریه فلسفی ارائهشـده بهوسـیله هابرمـاس بـا
عنوان «نظریه ارتباطی جامعـه» 14کـه مهمتـرین منبـع فکـری و فلسـفی نظریـه برنامـهریزی ارتبـاطی شـناخته میشـود .دوم،
شکستهای برنامهریزی عقالیی گرایی و ایرادات وارد بر آن؛ که این ایرادات در نظریه ارتباطی هابرماس نیـز بـرای برنامـهریزی
عقالیی گرایی مطـرحشده است .رویداد سوم را شاید بتوان به تحوالت بزرگ سیاسی ،اجتمـاعی و اقتصـادی در جهـان و قـوت
گرفـتن گروههای فشار به دنبال افزایش زمینههای مشارکت مردم در امور ،پیـدایش مـشـکالت زیـستمحیطی و جــز آنکــه
بـخـشی از رویدادهـای جهان از دهة  1980به بعد است ،نسبت داد (رکنالدین افتخاری و بهزادنسب.)9 :1383 ،
1
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این رویکرد نگاه تقریباً نوینی به برنامهریزی و مسائل محیط پیرامون آن دارد و نوعی چرخش از دیـدگاه سـنتی حـاکم بــر
برنامهریزی در طی دهههای گذشته را مطرح میکند .نظریـه برنامـهریزی ارتبـاطی عمومـاً بـا ماهیـت ارتبـاط داشـته و اصـوالً
برنامهریزی را شامل فعالیتهایی میداند که بخش دولتی ،خصوصی و عمومی برای بهبود زندگی مردم انجام میدهند .بر طبـق
نظر تعداد زیادی از محققان نظیر الکساندر ،)1997(1اینز ،)1995(2مانـدل ،)1996(3اتفـا نظری بـر روی برنامـهریزی ارتبـاطی
یا تشریکمساعی بهعنوان یک پارادایم جدید در نظریه برنامهریزی وجود دارد (.)Allmendinger & Tewdwr-jones, 2002: 5
زمانی که برنامهریزی در مناطق روستایی با تغییر رویکرد از نگاه از باال به پایین به نگاه از پـایین بـه بـاال و در واقـع تبـدیل
نظام مدیریتی متمرکز به نامتمرکز همراه باشد ،در این صورت ،توانمندسازی روستاییان موردتوجه قرار خواهد گرفـت و در پـی
آن ،مشارکت واقعی تمامی ذینفعان را به همراه خواهد داشت .مشارکت واقعی و فعال جوامع محلی میتوانـد تحـوالت کالبـدی
سکونتگاههای روستایی و توسعه پایدار را موجب شود ( .)Zasada et al, 2017: 4توانمندسازی بسته به ساختار قدرتی میتوانـد
بهصورت مولد (مشارکت منفعالنه) و یا نامولد (مشـارکت فعاالنـه) بـروز نمایـد ،بهطوریکـه نـابرابری در توزیـع قـدرت ،سـبب
بیتعادلی در اظهارنظر و عقاید حوزههای دخیل در فرآیند مدیریت و برنامهریزی میشود .بهطوریکه تغییـر در سـاختار قـدرت
بــهمنظور توانمندســازی همهجانبــه اجتماعــات محلــی ،میتوانــد خوداتکــایی آنهــا را بــرای مــدیریت محلــی تضــمین نمایــد
( )Giampiccoli & Mtapuri, 2012: 6و در نتیجه در رفتار جامعه روستایی در ارتباط با تحوالت کالبدی نقاط روستایی اثرگذار
باشد .بدین ترتیب ،اتخاذ سیاستهای مناسب برای سـرمایهگذاری بـر روی روشهـای توانمندسـازی جامعـه محلـی از طریـق
مؤسسات مردمنهاد برای آموزش روستاییان و مدیران محلی بـرای مشـارکت در فرآینـد مـدیریت نقـاط روسـتایی در تحـوالت
کالبدی-زیرساختی نقاط روستایی اثرگذار است ( .)Mackinnon, 2002: 310در این راستا ،مدیریت نوین توسعه روستایی تمرکز
بر روشهای توانمندسازی بهمنظور افزایش تمایل جامعه روستایی برای مشارکت در فرآیند توسـعه پایـدار اسـت (عنابسـتانی و
همکاران 2 :1390 ،؛ .)Waligo et al, 2013: 344این در حالی اسـت کـه در رویکـرد حکومـتمحور ،بـه دلیـل کمتـوجهی بـه
سرمایهگذاری بر روی تقویت روشهای توانمندسازی جامعه محلی ،ایجاد تحوالت کالبدی ،تنها بهصورت تجـربه فردی صـورت
میپذیرفت .بر این مبنا ،توانمندسازی جامعه محلی ،حالـت قـدرت بـر بـوده کــه در آن تـسلــط از طـرف بیرونــیها صـورت
میپذیرفت بهطوریکه جـامعـه روسـتایی تـنـها بـرنـامههـای از قبـل مشخـصشــده را عـملــیاتی مـیکــردند ( & Gielen
 .)TasanKok, 2010: 1101ولی با مطرحشدن رویکرد ارتباطی و تعاملی در فرآیند مـدیـریـت توسعه نقـاط روستایی از طریـق
روشهای تسهیلکننده ،توانمندسازی بهصورت مولد ،مطرحشده که بر مشـارکت و خوداتکـایی روسـتاییان تأکیـد دارد ( Ibid:
.)1100-1102

در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر ،مطالعات متعددی در کشورهای مختلـف صـورت گرفتـه اسـت ،لـیکن اکثریـت ایـن
پژوهشها مقولـهی توانمندسـازی را در ارتبـاط بـا رونـد توسـعه روسـتاها بررسـی کردهانـد؛ حالآنکـه ،نقـش برنامـهریزی در
توانمندسازی روستاییان در فراگرد توسعه پایدار سکونتگاههای روستایی با تأکید بر رویکرد حاکم بر فرآیند آن ،موضوعی اسـت
که کمتر بدان پرداختهشده است .بررسی این پژوهشها از یکسو ،به مسئلهشناسی ،مسئلهیابی و متدولوژی پژوهش حاضر مدد
رسانده؛ و از سوی دیگر ،زمینه برای مقایسه نتایج پژوهشهای پیشین با پژوهش حاضر فراهم ساخته است.
«فورستر» بر این موضوع که اقدامات برنامهریزی فقط فنی ـ ابزاری نیستند .بلکه ،ارتباطی نیز هستند کـه بـه شـکلگیری
انتظاراتی میانجامد ،تأکید میکند .این اثرات ارتباطی اغلب ناخواسته هستند؛ امـا درعینحـال عمـلگرا و میتواننـد تفـاوتی را
نسبت به قبل ایجاد کنند و اگر برنامهریزان اثرات ارتباطی را نادیده بگیرند ،میتواند نتیجه معکوس بدهد .درنهایـت تمرکـز بـر
جنبههای عمـلی برنامهریزی ارتباطی است که ریشه در نظریه انتقادی بهخصوص نوشتههای یورگن هابرماس دارد ( Forester,
)1980: 275؛ بنابراین ،فن گرا بودن بیشازحد یکی از معضالت نظری و عملی برنامـهریزی اسـت و در ابعـاد توسـعه اثـر منفـی
میگذارد .برنامهریزی با رویکرد ارتباطی یک مسیر و جهت مهم برای برنامهریزی است و پتانسیلهای قابـلتوجهی بـرای عمـل
1

Alexander
Innes
3
Mandel
2
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دارا است ( .)Allmendinger, 2002:1تجارب بانک جهانی در پروژههای مشـارکتی نشـان میدهـد ،برنامـهریزی کـه بـا اصـالت
متخصص انجام میشود ،غیر مشارکتی است .بدین ترتیب ،برای مشارکت جوامع در فرآیند برنامهریزی در پروژههای ایـن بانـک
از مواردی مانند توانمندسازی ،ظرفـیتسـازی ،اثـربخـشی ،اشتـراکگـذاری هـزیـنه ،بـهـرهوری که در توسعـه مؤثرند ،بـهـره
گـرفته میشود ( .)Paul, 1987:11بر این شالوده ،در فرآیند برنامهریزی رویکرد اتخاذشده باید بهگونهای باشد تا ظرفیت افراد را
برای به دست گرفتن و کنترل توسعه فراهم سازد؛ بنابراین ،در برنامهریزی توجه به مقوله توانمندسازی و ظرفیتسازی ذینفعان
محلی برای شناخت نیازهای جامعه هدف و مشارکت آنها در فرایند توسعه ضـروری اسـت .ایـن در حـالی اسـت کـه در اکثـر
مناطق سیاستهای عمومی و عمل برنامهریزی این درک از توسعه را ندارنـد ) .(Kennedy, 1997بهتـرین راه مقابلـه بـا فرآینـد
برنامهریزی روستایی متمرکز ،توانمندسازی و ظرفیتسازی و همچنین آمـوزش افـراد و نهادهـا و ایجـاد کمپـین و اجتماعـات
مردمی ،عنوانشده است (.)Isaac & Harilal, 1997
همچنین در ارتباط با خأل جایگاه روشهای توانمندسازی ذینفعان محلی در فرآینـد مـدیریت و برنامـهریزی روسـتایی ،بـه
عوامل و روشهای توانمندسـازی و مهـارتی افـراد ،دانـش ،نـوع نگـرش ،آمـوزش ،خـود مـدیریتی ،نهـادگرایی ،اعتمادبـهنفس،
خودمختاری ،خود تعیینی ،معنیداری ،شایستگی ،خودسازماندهی و استفاده از یک پارادایم جدید تأکید شده است (Gyamfi-
 .)Kumanini, 1996با توانمندسازی بیشتر ذینفعان محلی و مشارکت آنها در نظام برنامهریزی و مـدیریت ،مـیتـوان بـه رشـد
جامعه مدنی و همچنین مدیریت اجتماعمحور کمک کرد (.)Kam NG, 2008
سیاستهای دولتی در ارتباط با ایجاد بسترهای الزم در جهت دستیابی به توسعه کالبدی -فضایی نقاط روستایی از جملـه
سرمایهگذاریهای دولتی در بعد تأمین منابع مالی ،بعد آموزشی و ایجاد فرصتهای برابر و مشـارکت همـه بـازیگران در عرصـه
توسعه در سطوح ملی ،ناحیهای و محلی و بهویژه مشارکت مستقیم مردم در تولیدات کشاورزی ،از دیگر مؤلفههای مورد تأکیـد
در ارتباط با توانمندسازی ذینفعان محلی عنوانشده اسـت ( .)Ristic, 2013در اکثـر مـوارد برنامـهریزی توسـعه سـکونتگاههای
روستایی توسط برنامـهریزان شهری صورت میگیرد و برنامهها بر پایه بخشی نگری و عدم یکپارچگی در شهر و روستا به چشـم
میخورد مانند آنچه در نپال وجود داشت که عدم توانمندسازی ،مشارکت و ظرفیتمنـدی را بـه همـراه داشـته اسـت (Dalal-
 .)Clayton et al, 2000, Kam NG 2008بـرنـامهریزی با رویکرد متخصص محور در توانمندسازی و ظرفیتسـازی و مشــارکت
افراد اثـرگذار میباشد ) .(Ondrik, 1999حرکت از رویکرد برنامهریزی با اصالت متخصص به سمت برنـامهریـزی ارتباطی عامـل
مهمی در تقویت مشارکت ،توانمندسازی و سایر انگارههای نوین در فرآینـد توسـعه اسـت ( Amdam 2007, Bishchof & Dale
 .)1997بر اساس گزارش سازمان ملل در سال  ،2005اولویت دولتها در برنامهریزی و اجـرای فعالیتهـای توسـعه نگرانیهـای
منطقهای ،سیاسی و نژادی است و نیازهای جوامع محلی ارزیابی نمیشود .ازاینرو ،در برنامهریزیهای توسعه توجه به عملیـاتی
کردن مقوله توانمندسازی ،ظرفیتسازی ،شفافسازی و پاس به نیازهای جوامع محلی باعث میشـود دولتهـای محلـی را بـه
شراکت در یک گفتگوی سازنده با جامعه مدنی ترغیب کنـد و بهتـرین راه بـرای سـنجش نیازهـای جوامـع محلـی نیـز اسـت.
برنامهریزیهایی که بهصورت متمرکز و با اصالت متخصص صورت میگیرد اقدام به پیادهسازی ،نظارت و ارزیابی ایـن مـوارد در
برنامهریزیهای توسعه نمیکنند .شواهدی از کشورهای فیلیپین ،نپال ،اندونزی ،هند و فیجی نشان میدهد کـه کمکـم از ایـن
نوع برنامهریزیها فاصله گرفتهاند و اشکال غیرمتمرکز را برای حل تعارضات ،توانمندسازی و مشارکت جامعه مــدنی بــهعنوان
اولـویتهـای ملـی در نظر گرفتهانـد ) .(United Nations, 2005بـه سـخن دیگـر ،مشـارکت بـین بخـش خصوصـی ،دولتـی و
داوطلبانه و در سطوح محلی ،منطقهای ،ملی و بینالمللی عامل مهمی در ارتقاء شاخصهای توانمندسـازی ،مشـارکـت و سایــر
انـگـارههـای نویـن در فرآیند توسعه است )(Amdam, 2005:3؛ زیرا رویکرد مشـارکتی در فراینـد برنامـهریزی توسـعه موجـب
مشارکت گستردهتر و تعامل ذینفعان کلیدی ،شفافسازی عمومی و پاسخگویی سازمانها و نهادها میشود .روشهای مشارکتی
توسط دولت و برنامهریزان توسعه انجام میگیرد و برای دستیابی به توسعه پایدار مستلزم توانمندسازی ،ظرفیتسازی ،مشارکت
و بهکارگیری توان جمعی بازیگران میباشد ) .(Ondrik, 1999: 1عالوه بر موارد مطرحشده ،ارتقاء مشـارکت و مسـئولیتپذیری
در فرآیند برنامهریزی روستایی در بین ذینفعان محلی ،موجب بهبود حکومتداری محلـی دموکراتیـک و در نتیجـه ،منجـر بـه
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تحوالت مثبت در نقاط روستایی شده است .فرمول حکومتداری محلی دموکراتیـک ،بـرای اعمـال در برنامـهریزی و مـدیریت،
شامل مشارکت و مسئولیتپذیری و در کنار آنها توانمندسازی ،شفافیت ،قانونمندی ،ایجاد فرصـتهـای برابـر ،کـاهش فقـر و
پاسخگویی به افکار عمومی است ( .)Blair, 2000پژوهشها در ایران نیز نشان داد ،اتخاذ رویکرد عقالیی گرایی در برنامـهریـزی
به دلـیـل «تخصص مـحوری» و «خـصیصه غیر مشارکـتی» با ناکـامیها و ضعـفهای زیــادی روبــهرو بــوده؛ و در شــرایط
کـنونی اتخاذ رویکرد ارتباطی از ضـرورتهای مهم فرآیند برنامهریزی توسعه روسـتایی کشـور محسـوب میشـود (رکنالـدین-
افتخاری و بهزادنسب.)1 :1383 ،
همچنین ،درجه مطلوبیت ،تناسب و سازگاری برنامهریزی توسعه روستایی ،ارتباط نزدیکی با روش حاکم بر چگـونگی عمـل
برنامهریزی دارد .هرچه میزان درک متقابل و همراهی کنشگران اصلی ،یعنی مردم محلی ،برنامهریزان ،سیاستگذاران و مدیران
اجرایی در مرحلهی برنامهریزی بیشتر باشد ،تصمیمات برای توسعه روستا از سازگاری ،پذیرش و اثربخشـی بیشـتری برخـوردار
خواهد شد و این امر بستگی به رویکرد اتخاذشده در روش برنامهریزی دارد (بهزاد نسب)51 :1389 ،؛ خالصـه اینکـه پـژوهش
حاضر تالش دارد با یافتههایش در کنار سایر پژوهشگران در ایـن زمینـه ابعـاد نـوینی از موضـوع مسـئله را در سـکونتگاههـای
روستایی آشکار سازد و زمینة الزم برای درک و فهم مشترکی از برنامهریزی ارتباطی فراهم سازد .از جنبههای ادراکی و معرفتی
نیز به دنبال آن است بستری مهیا سازد تا انسجام الزم در ترسیم خطوط اساسی انگاره نوین توسعه شـکل بگیـرد و بـه تعیـین
چهارچوب الگوی کار رویکرد نوین یاری رساند .بهگونهای که رویکرد نظری حاکم بر این پژوهش پشتوانههای معرفتـی و غنـای
الزم برای کمک به توسعه روستایی مناسب و پایدار فراهم سازد .با توجه به پیشینة تحقیق و همچنین واکاوی ادبیـات موضـوع،
شاخصهای مورد تأکید محققان مختلف در ارتباط با موضوع پژوهش بهطور خالصه در قالب جداول ( 1و  )2آورده شده است:
جدول  -1شاخصهای توانمندسازی روستاییان در برنامهریزی روستایی
شاخصهای مقوله اثرگذار
آموزش و آگاهی بخشی
دانش و مهارت و توسعه منابع انسانی

(محقق/محققان ،سال)
); (Matovu, 2006); (Dalal-Clayton et al, 2000);(Isaac & Harilal, 1997
); (Amoundsen & Martinsen, 2015); (Ristić, 2013);(Gibbness, 2008
)(Rossberger & Krause, 2015
); (Amdam, 2005); (Dalal-Clayton et al, 2000);(Isaac & Harilal, 1997
)(Rossberger & Krause, 2015); (Matovu, 2006

شفافسازی

)(Healy, 1992
); (Gyamfi-Kumanini, 1996);(Spreitzer, 1995); (Thomas Velthouse, 1990
)(Fernandez & Moldogaziev, 2015); (Rist et al, 2007); (O'Bannon, 2003

پاسخگویی

)(Blair, 2000
)(Gyamfi-Kumanini, 1996); ;(Spreitzer, 1995); (Thomas & Velthouse, 1990
)(Fernandez & Moldogaziev, 2015);(Matovu, 2006

خود تعیینی

)(Fernandez & Moldogaziev, 2015);(Gyamfi-Kumanini, 1996); (Dab, 2013

اعتماد و اطمینان

)(Fernandez & Moldogaziev, 2015
)(Fernandez & Moldogaziev, 2015);(Wellbrock, 2013); (Dab, 2013

شایستگی

معنیداری

تأثیر و اثربخشی
نهادگرایی و تشکل سازی

مشارکت
یکپارچگی و سازگاری بین فعالیتها

);(Isaac & Harilal, 1997); (Healy, 1992); (Honadle & Hannah, 1982
)(Rossberger & Krause, 2015
)(Foley & Lauria, ;(Kennedy, 1997); (Bischof & Dale, 1997); (Paul, 1987
)(Kam Ng, 2008); (Hall, ; (Matovu, 2006); 2000); (Dalal-Clayton et al, 2000
); (Twitchen & Adams, 2011); (Ristić, 2013);2010); (Bulderberga, 2011
)(Wellbrock, 2013
)(Douglass, 1998); (Tacoli, 1998
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جدول  -2شاخصهای توسعه پایدار روستایی

توسعه پایدار

محیطیـ اکولوژیک
اجتماعیـ فرهنگی
اقتصادی
کالبدیـزیربنایی

دسترسی به خدمات ،بهداشت محیط،
مراقبتهای اجتماعی ،کیفیت زندگی ،زیرساخت
نهادی ،مشارکت ،فرصتهای برابر و رفاه
اقتصادی ،مسکن روستایی ،منابع سرزمین

)(UNECA, 2006
)(UN, 2001
)(OECD, 2001
)(World Bank, 2002
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مواد و روش تحقیق:
تحقیق حاضر به لحاظ روش توصیفی -تحلیلی و از بعد گستره موردی میباشد .در ارتباط با شیوه گردآوری اطالعات نیـز از
دو روش اسنادی و میدانی استفاده شد .جامعه آماری پژوهش حاضر تعـداد  124سـکونتگاه در شهرسـتانهای ری و پاکدشـت
است .حجم نمونه تصادفی برای تکـمیل پرسشنامه روستاییان در سـطح سـکونتگاههای روسـتایی ،از طریـق فرمـول کوکــران
(سرایی)138-137 :1389 ،؛ با سطـح اطمینان  95%و دقت احتمالی  0/05و پیش بـرآورد واریـانس  S2=0/25حجـم نــمونه
بـرابر ( )n= 400به دست آمد .سپس در مرحله دوم ،روستاهای هـر شهرسـتان بـر اسـاس سـه گـروه جمعیتـی بـا توجـه بـه
برخورداری از اجرای طرحها و پروژهها بر اساس اندازه جمعیتشان به گروههای کمجمعیت ( 99-50خـانوار) ،جمعیـت متوسـط
( 500-100خانوار) و پرجمعیت (باالی  500خانوار) ،با روش نسبت بهاندازه 1،تعداد نمونه به نسبت روستاها بهصـورت تصـادفی
انتخاب شد .درواقع ،انتخاب سکونتگاههای نمونه با در نظر گرفتن درصد توزیع آنها ،با استفاده از نمونهگیری ترکیبی تصادفی؛
شامل نمونهگیری نسبی یا طبقهای در مرحله اول و سپس تصادفی صورت گرفت ( .)Kotari, 2009: 34در تجزیهوتحلیل دادهها
از روشهای مختلف بهره گرفته شد .بهمنظور تجزیهوتحلیل اطالعات جمعآوریشده در دو سـطح روسـتاییان و کارشناسـان از
روشهای آماری توصیفی ،استنباطی ،تحلیل مسیر و برای تعیین ارتباط علی بین متغیرها از روش مدل معادالت سـاختاری ،بـا
استفاده از نرمافزارهای آمـوس گرافیـک2نسـخه  23و  SPSS 23اسـتفاده شـد .شـاخصهای مورداسـتفاده بـرای توانمندسـازی
عبارتاند از آموزش و آگاهی بخشی از ترکیب  10گویه ،دانش و مهارت و توسعه منابع انسانی از ترکیب  7گویه ،شفافسازی از
ترکیب  6گویه ،شایستگی از ترکیب  6گویه ،معنیداری از ترکیب  4گویه ،خود تعیینی از ترکیب  4گویه ،اعتماد و اطمینـان از
ترکیب  7گویه ،همدلی و پاسخگویی از ترکیب  5گویه ،تأثیر و اثربخشی از ترکیب  3گویه ،نهادگرایی و تشکل سازی از ترکیب
 5گویه ،مشارکت از ترکیب  12گویه و یکپارچگی فعالیتها و سازگاری بین آنها بـا ترکیـب  15گویـه ،تنظـیم روابـط عناصـر
قدرت از ترکیب  2گویه و همچنین شاخصهای توسعه پایدار در ابعاد محیطـی – اکولوژیـک از ترکیـب  9گویـه ،اقتصـادی از
ترکیب  5گویه ،اجتماعی  -فرهنگی از ترکیب  10گویه و کالبدی از ترکیب  10گویه میباشند.
محدوده مورد مطالعه:
سکونتگاههای روستایی محدوده موردمطالعه در جنوب منطقه کالنشهر تهـران در شهرسـتانهای پاکدشـت و ری کـه بـر
اساس سالـنامه آمـاری مـجـمـوعاً در حدود  124روستای دارای سکنه را دربرمی گیرد که از این  54روستای نمونه بر اسـاس
جدول  3انتخابشدهاند .مساحت این نـاحـیه معادل  2874کیلومترمربع است و حدود  11/94درصد مسـاحت استان تهـران را
در برمیگیرد (مرکز آمار ایران)1395 ،؛ این ناحیه ازلحاظ موقعیت ریاضی در طول  51درجه و  40دقیقه طـول و  35درجـه و
 28دقیقه عرض جغرافیایی قرار دارد( .شکل شماره .)1

)Probability Proportional To Size (PPS
Amos (Analysis Of Moment Structures) Graphic

1
2
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شکل  -1نقشه محدوده موردمطالعه پژوهش
جدول  -3دستهبندی گروههای جمعیتی روستاهای نمونه
تعداد
خانوار

روستاهای متوسط جمعیت
( 100تا  500خانوار)

تعداد
خانوار

روستاهای پرجمعیت
(باالی  500خانوار)

تعداد
خانوار

روستاهای کمجمعیت
( 50تا  100خانوار)
نیک

52

کبود گنبد

283

جمالآباد

554

مندکان

75

عبدلآباد

134

جیتو

684

کهریزک

78

قشال فرون آباد

178

قلعهنو

801

عباسآباد

59

ارمبویه

481

ابراهیمآباد

594

حصار مهتر

55

قشال کریمآباد

225

کریمآباد

618

حیدرآباد

67

قرمز تپه

342

فیلستان

1258

ویجین پایین

66

کلین

158

ابراهیمآباد

783

نجمآباد

92

خانلق

145

زمانآباد

863

اسماعیلآباد

68

چاله طرخان

195

اسالمآباد

2804

اسماعیلآباد معین

87

عشقآباد

333

ترقوزآباد

780

عظیمآباد

95

گل کبیر تپه

286

طالبآباد

710

اندرمان

97

ده خیر

670

قلعهنو خالصه

1476

حسینآباد گردنه

50

زیوان

222

قوچ حصار

1154

کبیر آباد

84

صاد آباد

243

سلمبر

796

حمزهآباد

100

عماد آور

188

انیسآباد

884

قلعهنو فشاپویه

99

تبائین

358

شورآباد

628

کنار گرد پایین

58

غنیآباد

418

فیروزآباد

2416

لپه زنک

100

درسون آباد

271

شمسآباد

959

منبع :یافتههای پژوهش ،1395 ،بر اساس دادههای مرکز آمار ایران در سال .1390

بحث و ارائه یافتهها:
ویژگیهای عمومی پاسخگویان:
در این قسمت ،با بهرهگیری از دادههای جمعآوریشده از پرسشنامه ،به بیان آمار توصیفی ویژگیهایی از قبیـل جنسـیت،
سن ،وضعیت تأهل ،شغل و وضعیت تحصیالت روستاییان ،پرداختهشده است .بـر اسـاس اطالعـات بهدسـتآمده از ویژگیهـای
فردی پاسخگویان ،در سکونتگاههای روستایی ناحیه موردمطالعه ،از مجموع پرسشنامههایی که توسط روستاییان در روسـتاهای
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نمونه تکمیل شد ،میزان  57/5درصد از پاسخگویان مرد و حدود  42/5درصد زن بودند .بر اساس نتایج بهدسـتآمده از بـین 6
گروه سنی ،بیشترین درصد پاسخگویان ،افراد متعلق به گروه سنی  25-35معادل  23/5درصد ،سپس به ترتیـب بـه گروههـای
سنی  36-46سال برابر  34/25درصد و گروه سنی  47-57سال حدود  21/5درصد است .از کل پاس دهنده در سـکونتگاههای
روستایی موردبررسی حدود  36/5درصد کارمند ،در حدود  23درصد شـغل آزاد ،حـدود  21/5درصـد کشـاورز 10/25 ،درصـد
دامدار و در حدود  8/75درصد سایر موارد بودهاند (جدول .)4
جدول  -4توزیع فراوانی و درصد ویژگیهای فردی پاسخگویان
شرح
جنسیت

سن

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

مرد

230

57/5

باسواد

147

36/75

شرح

زن

170

42/5

راهنمایی

64

16

جمع

400

100

دبیرستان (دیپلم)

115

28/75

35-25

94

23/5

کاردانی و کارشناسی

45

11/25

46-36

137

34/25

کارشناسی ارشد و باالتر

29

7/25

57-47

86

21/5

کارمند

146

36/5

67-57

56

14

آزاد

92

23

باالی 67

27

6/75

کشاورز

86

21/5

جمع

400

100

دامدار

41

10/25

سایر موارد

35

8/75

تحصیالت

شغل
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در رابطه با دیدگاه روستاییان در خصوص تأثیرات رویکرد فعلی حاکم بر نظـام برنامـهریزی توسـعه در ارتقـاء شـاخصهای
اثرگذار بر فرآیند توانمندسازی و توسعه روستایی در روستاهای موردمطالعه ،شاخص شفافسازی ،نهادگرایی و تشکل سـازی بـا
میانگین  2/19در ضعیفترین وضعیت؛ توجه به دانش و مهارت با میانگین  2/59در بهترین شرایط قرار داشته است .درمجموع،
میانگین همه شاخصهای توانمندسازی روستاییان بهطور نسبی کمتر از  3یا متوسط است (جدول .)5
جدول  -5میانگین ،وا ریانس و انحراف معیار وضعیت توانمندسازی ذینفعان روستایی متأثر از رویکرد فعلی حاکم بر نظام برنامهریزی
توسعه از دیدگاه پاسخگویان
روستاییان

شاخص

میانگین

واریانس

انحراف معیار

آموزش و آگاهی

2/28

0/318

0/564

دانش و مهارت

2/59

0/435

0/659

شفافسازی

2/19

0/267

0/517

شایستگی

2/20

0/354

0/595

معنیداری

2/31

0/371

0/609

خود تعیینی

2/39

0/544

0/738

اعتماد و اطمینان

2/41

0/321

0/567

همدلی و پاسخگویی

2/35

0/459

0/677

تأثیر و اثربخشی

2/30

0/477

0/690

نهادگرایی و تشکل سازی

2/19

0/418

0/646

مشارکت

2/37

0/351

0/592

یکپارچگی فعالیتها و سازگاری بین آنها

2/26

0/196

0/442

تنظیم روابط میان عناصر قدرت

2/78

0/553

0/744
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بهمنظور تحلیل و پیشبینی وضعیت تأثیرگذاری شاخصهای توانمندسازی متأثر از برنامهریزی مجزا و متخصـص محـور در
توسـعه پایـدار روسـتایی ،از تعـداد  13شـاخص موردمطالعـه تعـداد  6شـاخص (آمـوزش و آگـاهی بخشـی ،دانـش و مهــارت،
شفافسازی ،اعتماد و اطمینان ،مشارکت ،یکپارچگی فعالیتها و سازگاری بین آنها) در ارتبـاط بـا مؤلفـه توسـعه روسـتاهای
موردمطالعه ،رابطه همبستگی معنیداری دارند .نتیجه بهدستآمده از سنجه پیوند پیرسـون ،حکایـت از وجـود رابطـة معنـادار
(پایینتر از آلفا  )0/05بین مؤلفههای آموزش و آگاهی بخشی ،دانش و مهارت و توسعه منـابع انسـانی ،شفافسـازی ،اعتمـاد و
اطمینان ،مشارکت و یکپارچگی فعالیتها و سازگاری بین آنها در برنامهریزی با مؤلفه توسعه در بعد محیطی – اکولوژیک ،بعد
اقتصادی ،بعد اجتماعی  -فرهنگی و در بعد کالبدی از دارند .درواقع ،سنجش رابطة بین شاخصهای آموزش و آگـاهی بخشـی،
دانش و مهارت و توسعه منابع انسانی ،شفافسازی و یکپارچگی فعالیتها و سازگاری بین آنها در برنامهریزی با توسـعه پایـدار
روستاهای ناحیه موردمطالعه وجود دارد (جدول  .)6نتایج بهدستآمده از سنجه پیوند «پیرسون» ،هرچند بیانگر وجـود ارتبـاط
معنادار بین برخی شاخصهای توانمندسازی روستاییان با شاخصهای توسعه پایدار سکونتگاههای روستایی ناحیه موردمطالعـه
است؛ لیکن ،معنادار بودن ارتباط بین شاخصهای مقوله اثرگذار با شاخصهای توسعه پایدار سکونتگاههای روستایی ،بـه دلیـل
پایین بودن میانگین وزنی شاخصهای مقوله اثرگذار و اثرپذیر از حد متوسط آن میباشـد .بـهعبارتدیگر ،چـون میـزان ارتقـاء
مؤلفه روش و فرآیند توانمندسازی در شاخصهای آموزش و آگاهی بخشی ،دانش و مهارت ،شفافسـازی ،شایسـتگی ،اعتمـاد و
اطمینان در بین روستاییان ،در حد پایین بوده است؛ بهتناسب آن نیز ،احساس توانمندی همچون معنـیدار بـودن ،شایسـتگی،
تأثیر ،خود تعیینی و اعتماد و همدلی نیز در بین روستاییان و برنامهریزی روستایی ،شکل نگرفته است ،در نتیجه میـزان ارتقـاء
شاخص-های توسعه پا یدار در ابعاد مسکن روستایی ،خدمات زیربنایی و عمومی ،بهداشت محیط ،زیرساخت مالی ،شبکه معـابر،
زیرساخت اجتماعی و کاربری اراضی نیز کم بوده است.
بدین ترتیب ،با ارتقاء سطح شاخصهای مذکور در فرآیند برنامهریزی در روستاهای موردمطالعه ،سـطح توسـعهیافتگی و
پایداری سکونتگاههای روستایی نیز افزایش خواهد یافت .شاخصهای شایستگی ،خود تعیینـی ،همـدلی و پاسـخگویی ،تـأثیر و
اثربخشی ،نهادگرایی و تشکل سازی ،تنظیم روابط میان عناصر قدرت به دلیل اینکه رابطة همبسـتگی آنهـا معنـیدار نشـد از
مدل رگرسیون حذف گردیدند.
جدول  -6رابطة بین شاخصهای اثرگذار با توسعه روستایی در ناحیه موردمطالعه
Pearson Test
از دیدگاه روستاییان
مؤلفه اثرپذیر
شاخصهای توانمندسازی
ضریب
سطح
همبستگی
معنیداری

وجود
رابطه

آموزش و آگاهی بخشی

0/044

0/276

دارد

دانش و مهارت و توسعه منابع انسانی

0/045

0/274

دارد

شفافسازی

0/038

0/283

دارد

شایستگی

0/677

0/058

ندارد

همدلی و پاسخگویی

0/181

0/185

ندارد

0/499

0/094

ندارد

0/217

0/171

ندارد

0/016

0/190

دارد

تأثیر و اثربخشی

0/080

0/241

ندارد

نهادگرایی و تشکل سازی

0/231

0/166

ندارد

مشارکت

0/014

0/199

دارد

یکپارچگی فعالیتها و سازگاری بین آنها

0/007

0/364

دارد

تنظیم روابط میان عناصر قدرت

0/175

0/187

ندارد

معنیداری
خود تعیینی
اعتماد و اطمینان

توسعه پایدار
روستایی
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بر اساس نتایج بهدستآمده جدول  7میان مقوله توانمندسازی در فرآیند برنامهریزی مجزا و متخصـص محـور و میـزان
توسعهیافتگی سکونتگاههای روستایی موردمطالعه ،به میزان  0/486همبستگی وجود دارد .همچنین ،ضریب تعیین تعدیلشـده
نشان میدهد که حدود  13/9درصد تغییرات ابعاد توسعه پایدار سکونتگاههای روستایی از طریق ترکیـب خطـی شـاخصهـای
توانمندسازی تبیین شده است.
جدول  -7ارتباط بین شاخصهای توانمندسازی ذینفعان روستایی متأثر از رویکرد فعلی حاکم بر برنامهریزی و ابعاد توسعه پایدار
روستایی در ناحیه موردمطالعه
مدل

ضریب همبستگی چندگانه r

ضریب تعیین R2

ضریب تعیین تعدیلشده Rad

اشتباه معیار

1

0/486

0/236

0/139

0/590
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همچنین ،بر اساس مقدار محاسبهشده برای  Fو سطح معناداری  0/040میتوان گفت کـه ترکیـب خطـی شـاخصهای
مقوله اثرگذار ،قادر به تبیین و پیشبینی تغییرات شاخصهای مقوله اثرپذیر (توسعه پایدار روستایی) هرچنـد بهصـورت خیلـی
ضعیف شده است( .جدول .)8
جدول  -8معناداری رگرسیون شاخصهای اثرگذار مقوله توانمندسازی بر توسعه پایدار روستاهای ناحیه موردمطالعه )ANOVA(b
مجموع مربعات

درجه آزادی df

میانگین مربعات

اثر رگرسیونی

5/060

6

0/843

باقیمانده

16/366

47

0/348

کل

21/426

53

مدل
1

سطح معناداری sig

F
2/422

0/040

 : Dependent Variable. aتوسعه پایدار
 :Predictors.bمشارکت ،شفافسازی ،یکپارچگی فعالیتها و سازگاری بین آن ها ،دانش و مهارت ،اعتماد و اطمینان ،آموزش و آگاهیبخشی
منبع :یافتههای پژوهش.1395 ،

درنهایت ،بر اساس ضریب استانداردشده تأثیر شاخصهای مقوله اثرگذار بر شاخصهای مقوله اثرپذیر ،نتایج نشان میدهد
که شاخصهای اثرگذار متأثر از رویکرد برنامهریزی حاکم ،بهجز در شاخص یکپارچگی فعالیتها و سازگاری بین آنها در هـی -
یک از شاخصهای توانمندسازی معنیدار نشد .به سخن دیگر ،توسعه پایدار سکونتگاههای روستایی ناحیه موردمطالعه متـأثر از
سطح پایین ارتقاء شاخصهای مقوله توانمندسازی است و هی یک در تبیین توسعه پایدار روستایی جایگاه خود را نیافته اسـت.
تنها شاخص معنیدار شاخص یکپارچگی فعالیتها و سازگاری بین آنها بوده است .بـر ایـن شـالوده ،رویکـرد حـاکم بـر نظـام
برنامهریزی توسعه به دلیل عملکرد کامالً متمرکز و کمتوجهی به شاخصهای مقوله توانمندسازی و مشـارکت ذینفعـان محلـی
توسعه؛ در هی یک از شاخصهای توانمندسازی ذینفعان محلی اقدام اثربخشی انجام نداده است که باعث ارتقاء ایـن شـاخصها
در فرآیند توسعه روستایی شود .تنها شاخص اثرگذار در این زمینه یکپارچگی فعالیتها و سازگاری بین آنها میباشد.
جدول  -9ضرایب میزان شدت تأثیرات شاخصهای مؤلفه اثرگذار و اثرپذیر Coefficients
مدل

شرح

1

یکپارچگی فعالیتها و سازگاری بین آنها

ضریب استاندارد
B
397

ضریب استاندارد
β
Std
0/280
0/196

T

سطح معناداری sig

2/025

0/049
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بر این شالوده با توجه به معنیدار نشـدن هی یـک از شـاخصهای توانمندسـازی ذینفعـان روسـتایی در فـرا گـرد توسـعه
روستایی ،تغییر نگرش در رویکرد برنامهریزی ضرورتی اجتنابناپذیر میباشد .درواقع ،در روستاهای ناحیه موردمطالعه اقـدامات
بسیار محدودی در زمینة ارتقاء شاخص های توانمندسازی که شالوده رویکرد ارتباطی بر آن استوار است؛ صـورت گرفتـه اسـت.
بدین ترتیب ،ذینفعان روستایی این ناحیه مشارکت بسیار کمی در فرآیند برنامهریزی توسعه دارند.
عالوه بر مدل رگرسیون برای سنجش دقیـقتر تـأثیرات رویکـرد فعلـی برنامـهریزی (مجـزا و متخصـص محـور) در ارتقـاء
شاخصهای توانمندسازی ذینفعان روستایی و توسعه پایدار سکونتگاههای روستایی و برای تعیـین دقیـقتـر ارتبـاط علـی بـین
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متغیرها از روش مدل معادالت ساختاری ،با استفاده از نرمافزار آموس گرافیک و  ،SPSSاستفاده شد .مـدل گرافیکـی بهصـورت
نمودار مسیر1رسم شده و فهم مدل و روابط بین متغیرها را نشان میدهد.
برای سنجش تأثیر متغیر مستقل برنامهریزی مجزا و متخصص محور به لحاظ توانمندسازی ذینفعان محلی توسعه در ناحیه
موردمطالعه و همچنین یکپارچگی فعالیتها و سازگاری بین آنها و تأثیرات کالنشهر تهـران بـر متغیـر وابسـته بـر دو دسـته
متغیر در غالب ( a1و  )v1طراحیشده است .برای شناخت میـزان همخـوانی دادههـای تجربـی و مـدل نظـری از شـاخصها و
معیارهایی استفاده میشود که به آنها شاخص نیکویی بـرازش میگوینـد .در مدلسـازی معـادالت سـاختاری از شـاخصهای
متفاوتی برای حصول اطمینان از نیکویی برازش استفاده میشود .در مدل یابی معادالت ساختاری با تأکید بـر نرمافـزار آمـوس
باید برای تعیین برازش مدل از سه شاخص برازش مطلق 2،تطبیقی3و مقتصد4استفاده شود.

Sig=0/000
X2=250/861
DF=34
شکل  :2ارتباط رویکرد فعلی برنامهریزی و سطح توسعه در سکونتگاههای روستایی ناحیه موردمطالعه -منبع :یافتههای پژوهش.1395 ،

بهمنظور اثرگذاری و ارتباط بین رویکرد فعلی حاکم بر برنامهریزی به لحاظ توانمندسـازی در توسـعه پایـدار سـکونتگاههای
روستایی مدل ( )2طراحی شد .مدل ارتباطی استاندارد (تحلیل مسیر) رویکـرد فعلـی برنامـهریزی بـه لحـاظ توانمندسـازی در
توسعه سکونتگاههای روستایی را نشان میدهد .بر اساس نتایج مقدار  p-valueسطح تحت پوشش کای دو برابر  0/001با درجه
آزادی  34که این مقدار کمتر از  0/05نشاندهنده تائید نشدن مدل است .شاخص نیکویی برازش 0/60 5،است که نشـاندهنده
قابل قبول نبودن این میزان برای برازش مطلوب مدل است .مقدار ریشه میانگین مربعات6که شاخص دیگر نیکویی برازش اسـت
نیز  0/120که با توجه به اینکه بیشتر از  0/05است ،قابلقبول نبوده و نشاندهنده تائید نشـدن اثـر رویکـرد فعلـی بـه لحـاظ
توانمندی در توسعه میباشد .دیگر شاخصهای نیکویی برازش برای معـادالت سـاختاری در جـدول ( )10همگـی نشـاندهنده
برازش نامطلوب میباشد .بدین ترتیب ،بر اساس دیدگاههای روسـتاییان و انعکـاس آن در مـدل تحلیـل مسـیر ،رویکـرد فعلـی
برنامهریزی به توانمندسازی و مشارکت روستاییان کم توجهی کرده و این مسئله موجب شده تا ارتقاء ابعاد توسعه صورت نگیرد؛

1

Path Diagram
Absolute Index
3
Comparative Index
4
Parsimonious Index
5
Goodness Fit Index
6
)Root Mean Squared Error Of Approximation (RMSEA
2
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بنابراین ،نیاز به یک تغییر رویکرد در برنامهریزی توسعه به سمت رویکردهای اجتماعمحور و تقویت سـرمایه اجتمـاعی باهـدف
توانمندسازی و ظرفیتسازی و مشارکت مردم در برنامهریزی و اجرای برنامهها میباشد.
جدول  -10شاخصهای برازش مدل اندازهگیری رویکرد فعلی و سطح توسعه سکونتگاههای روستایی
نام شاخص

شاخص برازش

سطح تحت پوشش کای دو

اختصار
ChiSquare
GFI

0/60

شاخص نیکویی برازش تعدیلشده

AGFI

0/492

بیشتر از 0/90

شاخص برازش هنجار شده

NFI

0/32

بیشتر از 0/90

برازش نامطلوب

شاخص برازش تطبیقی

CFI

0/56

بیشتر از 0/90

برازش نامطلوب

شاخص برازش نسبی

RFI

0/23

بیشتر از 0/90

برازش نامطلوب

شاخص برازش فزاینده

IFI

1/43

1-0

برازش نامطلوب

شاخص برازش مقتصد هنجار شده

PNFI

0/02

بیشتر از 0/05

برازش نامطلوب

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

RMSEA

0/120

کمتر از 0/05

برازش نامطلوب

2/45

مقداری بین  1تا 3

برازش نامطلوب

شاخصهای برازش مطلق

شاخص نیکویی برازش

شاخصهای برازش تطبیقی

شاخص برازش مقتصد

کای مربع بهنجار شده
CMIN
منبع :یافتههای پژوهش.1395 ،

میزان

مالک

تفسیر

0/001

بیشتر از 0/05

برازش نامطلوب

بیشتر از 0/90

برازش نامطلوب
برازش نامطلوب

کمتوجهی به تسهیلکنندههای توانمندسازی روستاییان در فرآیند برنامهریزی روستایی از تصـمیمگیری تـا اجـرا و پـایش،
باعث پایین ماندن شاخصهای توسعه پایدار سکونتگاههـای روسـتایی ناحیـه موردمطالعـه بـوده اسـت .بـر ایـن اسـاس نتـایج
بهدستآمده با یافتههای فورستر ( ،)1980آلمندینگر ( ،)2002اوندریک ( ،)1999افتخـاری و بهـزاد نسـب ( )1383در زمینـة
تغییر رویکرد برنامهریزی به سمت رویکرد ارتباطی برابری میکند .همچنین ،در زمینة توجه به مقولهی توانمندسازی و ارتقـای
شاخصهای آن در فرآیند برنامهریزی توسعه با یافتههای کنـدی ( )1997و آمـدام ( )2007مطابقـت دارد .بـهنوعی در تمـامی
پژوهشهای صورت گرفته به خأل ارتقاء شاخصهای توانمندسازی جامعه محلی و در پی آن پایین بودن میـزان ارتقـا شـاخص-
های توسعه پایدار اشارهشده است .از این رو ،بر رویکرد برنامهریزی از «پایین به باال» و «ارتباطی» و توجه به مـواردی همچـون
بهبود و ارتقاء سیستم مدیریتی سازمانها و نهادهای درگیر در امر توسعه روستایی از طریق اجرای روشهای مشارکتی ،عوامـل
توانمندسازی و مهارتی افراد ،مشارکت ،مسئولیتپذیری ،دانش ،نوع نگرش ،آمـوزش ،شفافسـازی ،اعتمـاد ،تـأثیر و اثربخشـی،
خود تعیینی ،معنیداری و غیره تأکید شده است .همچنین رویکرد حاکم بر برنامهریزی و عملکرد نامطلوب این فرآیند در جهت
توانمندسازی روستاییان و توسعه پایدار در ناحیه موردمطالعه با نتایج پژوهشهای ایسـاک و هـاریالل ( ،)1997بالیـر (،)2000
کام ان جی ( ،)2008ریسیک ( )2013متفاوت است؛ زیرا در این پژوهشها ،توسـعه اجتمـاعمحور و بـهکارگیری تـوان جمعـی
بازیگران و اجرای برنامههای مبتنی بر توانمندسازی و ظرفیتسازی عاملین توسعه و درنهایت مشارکت تمامی ذینفعان آنها در
فرآیند برنامهریزی ،منجر به پیوند و همافزایی بیشتر دولت و جامعه محلی و در پی آن ،توسعه پایـدار در نقـاط روسـتایی شـده
است .نوآوری پژوهش حاضر نیز بدینجهت است که اثرات رویکرد برنامهریزی بـر روش توانمندسـازی بهمثابـه متغیـر واسـط و
تأثیر این دو بر ابعاد توسعه پایدار روستایی مورد واکاوی قرارگرفته است.
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها:
برای جهتیابی برنامه ریزی توسعه روستایی به سمت پایداری اجتماعی ـ اقتصادی و فرآیند توسعه پایدار ،توجـه بـه مقولـه
توانمندسازی ساکنان کانونهای جمعیتی در فرآیند انجـام و عمـل برنامـهریزی از مهمتـرین مقولـههایی اسـت کـه در فرآینـد
برنامهریزی های توسعه موردتوجه ویژه قرارگرفته است .در واقع توانمندسازی فرایندی است که طی آن افراد ،برای غلبه بر موانع
پیشرفت ،فعالیتهایی را انجام میدهند که باعث تسلط آنها در تعین سرنوشت خود میشود .هدف این است که توانمندسـازی
افراد ساکن در مناطق روستایی را برای مدیریت بهتر امور خود تضمین کنیم بنابراین وابستگی به دخالت دولت کاهش مییابد.
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بر این شالوده ،این مقاله به واکاوی اثرات رویکرد برنامهریزی در ارتقاء شاخصهای توانمندسـازی نظیـر افـزایش سـطح
آموزش و آگاهی بخشی ،ارتقاء دانش و مهارت ،شفافسازی ،شایستگی ،معنیداری و غیره در فراگرد توسـعه پایـدار کانونهـای
روستایی شهرستانهای ری و پاکدشت پرداخته است .در نهایت یافتهها مؤید این اسـت کـه بـهرغم تـأثیر مثبـت شـاخصهای
توانمندسازی بر ابعاد توسعه پایدار روستایی ،رویکرد فعلی برای برنامهریزی روستایی قادر به ارتقای شاخصهای آن در راسـتای
توسعه پایدار ناحیه موردمطالعه نبوده است .در واقع با افزایش آموزش و آگاهی بخشی ،دانش و مهارت ،شفافسازی ،نهـادگرایی
و تشکل سازی و مشارکت در فرآیند برنامهریزی روستایی از تصـمیمگیری تـا اجـرا و پـایش در غالـب رویکـرد اجتمـاعمحور و
ارتباطی باعث افزایش مطلوبیت اقتصادی  -اجتماعی سکونتگاههای روستایی میگردد که خود وسیلهای برای دولت محلی برای
تعادل بخشیدن اجتماعی ـ اقتصادی سکونتگاههای روستایی ـ شهری در سطوح ناحیـهای و منطقـهای اسـت .بـه دلیـل اتخـاذ
رویکرد عقالیی گرایی فن محور با اصالت متخصـص در فرآینـد برنامـهریزی روسـتایی ،عوامـل تسـهیلکننده توانمندسـازی در
فرآیند برنامهریزی روستایی در ناحیه موردمطالعه ،بهصورت نامولد عمل کرده است .بهطوریکـه بـر اسـاس یافتـههای پـژوهش
حاض ر ،گیرندگان و بروز دهندگان توانمندسازی نامولد هنوز به شکل فزایندهای غلبه دارنـد .ازایـنرو ،برنامـهریزی روسـتایی بـا
رویکرد موجود نتوانسته است؛ جامعه محلی را بهمثابه یکی از عوامل و ارکان قدرت در بین سایر حوزههـای مداخلـه کننـده در
فرایند برنامهریزی روستایی و در فراگرد تصمیمسازی ،تصـمیمگیری ،اجـرا ،نظـارت و کنتـرل بـر طرحهـا و پروژههـای توسـعه
درآورد .شایانذکراست ،اگرچـه در رویکـرد فعلـی برنامـهریزی روسـتایی ،بـه لحـاظ تئـوریکی بـه شـاخصهای تسـهیلکننده
توانمندسازی همچون آموزش ،ارتقاء دانش و مهارت ،شایستگی ،شفافسازی ،همـدلی و پاسـخگویی ،خـود تعیینـی ،اعتمـاد و
اطمینان ،تأثیر و اثربخشی ،نهادگرایی ،تنظیم روابط عناصر قدرت ،مشارکت و به عبارتی جـایگزینی رویکـرد فعلـی برنامـهریزی
روستایی (رویکرد عقالیی فن محور) با رویکرد ارتباطی و تعاملی تأکید شده است؛ لیکن همچنان در عمل ،ساختار برنامـهریزی
غیر منعطف و برخاسته از تفکرات فن محور ،مانع از پویایی جامعه محلی بهمثابه یک رکن اصلی قـدرت و گـذار آنهـا بهسـوی
«توانمندسازی مولد» و مشارکت در فراگرد برنامهریزی توسعه سکونتگاههای روستایی شده است؛ بنـابراین بـا توجـه بـه نتـایج
بهدستآمده ،در این پژوهش ،تغییر و اصالح رویکرد حاکم بر فرآیند نظام مدیریت روسـتایی در ایـران و ناحیـه موردمطالعـه از
طریق انتخاب سیاستهای اجتماعی و اقتصادی مناسـب دولـت و بـهکارگیری روشهـای مناسـب توانمندسـازی روسـتاییان و
حوزههای مداخله در فرآیند برنامهریزی روستایی مورد تأکید میباشد .رویکردی که در آن نگاه قبلی با اصالت متخصص از «باال
به پایین» ،جایگزین ابتکارات محلی از «پایین به باال» گردد و با تفویض اختیار و مسئولیت دهی به مدیریت محلـی ،اسـتفاده از
پتانسیلها و ظرفیت بومی روستاییان و به رسمیت شناختن جوامع محلی در کنار تمامی بازیگران و ذینفعان درگیـر در فرآینـد
مدیریتی از طریق مکانیسمهای «توانمندسازی مولد» ،باعث توسعه پایدار در سکونتگاههای روستایی شود.
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