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ABSTRACT
The purpose of this study is to determine strategies for empowering local communities in rural areas of
Bazan, Javanrood County. The principal research tool was a questionnaire whose validity was confirmed
by experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient (α <0.7). The method of the
present research is descriptive-analytical and it is an applied-developmental study. The required information and data were collected using documentary and field surveys by distributing the questionnaire.
There are relatively good strengths and opportunities for empowering local communities in Bazan rural
district: "Creating the necessary grounds for the participation of villagers in marketing and sales of handicraft products" and "Supporting the economic strength of the villagers in the form of organizations and
production cooperatives" are the most important strategies proposed to empower local communities in
Bazan rural areas. Establishing necessary conditions for the villagers’ involvement in marketing and sales
of handicraft products is proposed as one of the strategies for empowering local communities in the
rural areas. Small rural industries are feasible and have a high employment relative to investment. It is
estimated that with a certain amount of investment in this category of industries, it is possible to create
much more jobs than in large industries.

Copyright © 2021, Journal of Rural Research. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

Extended Abstract

T

1. Introduction
he general purpose of this study is to
identify and prioritize strategies for
empowering local communities in the
sustainable development of rural areas

of Bazan, Javanrood County. The research method is
descriptive-analytical and applied-developmental. The required information and data were collected by documentary and field methods using a questionnaire. The study
area of the Bazan rural district is located in the central part
of Javanrood County, Kermanshah province and the statistical population of the study consists of villages of the
Bazan rural district. Sample villages were selected using
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10 stratified random sampling methods. In this method,
in the first stage, villages with more than 20 households
were considered due to having a population threshold in
order to receive facilities and services, and in the second
stage, they were selected due to the distance from the city
center. The main research tool was a questionnaire whose
validity was confirmed by experts and its reliability was
confirmed by Cronbach's alpha coefficient (α >0.7).
The questionnaire consists of four sections; general
characteristics of the respondents, assessment of economic status, assessment of social cohesion, and physical and
environmental status. To analyze the data, in two parts of
descriptive and inferential statistics, software SPSS 22.0
was used. For the implementation of SWOT and QSPM
models, Excel software was used. Findings in the field of
internal and external factors indicated that there are relatively good strengths and opportunities in the rural areas:
potentials such as the development of saffron cultivation,
religious tourism, building block production units, garden
products (nuts) and patch gardens.
The need to strengthen these potentials such as supporting the establishment of packaging industries in the form
of organizations and production cooperatives and creating
the necessary conditions for the participation of the villagers in the marketing of these products were the most
important strategies selected by QSPM model. The role
of local communities in using these potentials and empowering them is also emphasized.

2. Methodology
The research method is descriptive-analytical and it is
an applied-developmental study. The required information and data were collected using documentary and field
surveys by distributing the questionnaire.
The statistical population of the study is rural villages of
the Bazan district. The sample villages were selected using a 10-item stratified random sampling method. In this
method, at first, villages with more than 20 households
were selected due to possessing a population threshold in
order to receive facilities and services and secondly based
on the distance from the city center. The main research
tool was a questionnaire whose validity was confirmed
by a panel of experts and its reliability was confirmed by
Cronbach's alpha coefficient (α <0.7). This questionnaire
consists of four sections: general characteristics of the respondents, economic status assessment, social cohesion
assessment, and physical and environmental status; to
analyze the data, SPSS22 software was used in two parts

503

of descriptive and inferential statistics and Excel software
was used to implement SWOT and QSPM models.

3. Results
The existence of historical and religious monuments as
a platform for tourism economic activities with a score
of 0.35, was identified as the most important opportunity
and the occurrence of environmental crises (drought, etc.)
and consequently the weakness of the rural economy with
a final score of 0.24, was presented as the most important threat to rural villages. As a result, the total final score
of strengths was 2.03 higher than the total final score of
weaknesses with a score of 0.94.

4. Discussion
There are relatively good strengths and opportunities for
empowering local communities in Bazan rural district:
"Creating the necessary grounds for the participation of
villagers in marketing and sales of handicraft products"
and "Supporting the economic strength of the villagers in
the form of organizations and production cooperatives"
are the most important strategies proposed to empower
local communities in Bazan rural areas. This result is
consistent with the results of the study of Castellano et al.
(2020), which analyzed investments aimed at promoting

small and medium-sized enterprises, providing services
and strengthening the handicrafts’ industry. The results
of this research show that the establishment of industry
in rural areas, in addition to creating jobs and reducing
poverty, has increased awareness, expanded education,
attracted more investment in agriculture and increased
families’ income. Rural industrialization is an important
strategy towards economic diversification, job creation
in rural areas and economic sustainability of rural settlements, which reduces the gap between city and village
and creates a spatial balance.

5. Conclusion
Creating necessary conditions for the villagers’ involvement in marketing and sales of handicraft products is proposed as one of the strategies for empowering local communities in rural areas. Small rural industries are feasible
and have a high employment rate relative to investment.
It is estimated that with a certain amount of investment in
this category of industries, it is possible to create much
more jobs than in large industries. And considering the
role of rural handicrafts in increasing the economic selfreliance of rural households, it can be considered as part
of sustainable development strategies. Creating job op-
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portunities and meeting the basic needs of the villagers, it
is an important step towards achieving economic stability
in rural settlements. Supporting the economic strength of
the villagers by establishing organizations and production
cooperatives is another strategy presented in this study.
One of the vital criteria in considering small industries is
the potential of this sector to create employment for the
unemployed rural population in the vicinity of their place
of residence. This prevents secondary problems caused
due to the migration of rural labor to big cities, such as
housing and health issues. On the other hand, guiding
the community and the rural environment through the
establishment of cooperative organizations is one of the
approaches to rural development by means of bottom-up
planning, according to which the participation of local
people and their effective involvement in the development-oriented planning process will increase. Therefore,
creating the necessary conditions for villagers’ involvement in marketing and sales of handicraft products is a
suitable strategy for the sustainable development of the
villages of the Bazan rural district.
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 -1دانشجوی دکتری ،گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
 -2استادیار ،گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
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تاریخ پذیرش 06 :شهریور 1400

کلیدواژهها:

توانمندسازی ،جوامع
محلی ،توسعه پایدار،
QSPM ،SWOT

هدف کلی این پژوهش ،شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توانمندسازی جوامع محلی در توسعه پایدار نواحی روستایی دهستان بازان
است ،روش پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع پژوهشهای کاربردی  -توسعهای است.گردآوری اطالعات به شیوه اسنادی و میدانی با
استفاده از پرسشنامه انجام شد .منطقه مورد مطالعه دهستان بازان در بخش مرکزی شهرستان جوانرود ،استان کرمانشاه و جامعه آماری
پژوهش روستاهای دهستان بازان است ،روستاهای نمونه ،با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهبندیشده 10 ،آبادی انتخاب شدند.
در این روش مرحله اول روستاهای باالی  20خانوار به جهتدارا بودن آستانه جمعیتی جهت دریافت امکانات و خدمات و در مرحله دوم
با توجه به فاصله از مرکز شهرستان مد نظر قرار گرفتند .ابزار اصلی پژوهش پرسشنامهای است که روایی آن توسط متخصصان و پایایی
آن توسط ضریب آلفاي کرونباخ تأیید شد ( .)α<0/7این پرسشنامه شامل ،ویژگیهای عمومی پاسخگویان ،سنجش وضعیت اقتصادی،
سنجش انسجام اجتماعی ،وضعیت کالبدی و محیطی است ،برای تجزیهوتحلیل دادهها ،در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی از نرمافزار
 SPSS22و پیادهسازی مدلهای  SWOTو  QSPMاز نرمافزار اکسل استفادهشد.یافتهها نشان داد نقاط قوت وفرصتهای مناسبی در
دهستان بازان وجود دارد ،پتانسل هایی چون توسعه کشت زعفران ،گردشگری مذهبی ،واحدهای بلوکزنی ،وجود باغات و محصوالت
جالیزی ،ضرورت توانمندسازی این پتانسیلها نظیر حمايت از احداث صنایع بستهبندی در قالب تعاوني هاي توليد و ايجاد زمینههای الزم
براي مشارکت روستاییان در بازاريابي این محصوالت مهمترین راهبرد انتخاب شده مدل ( )QSPMبودند همچنین به نقش جوامع محلی
در استفاده از این پتانسیل ها و توانمند سازی آن ها تاکید شده است.

مقدمه
توانمندسازی بهعنوان یکی از رویکردهای مبنایی جهت
عملیاتی شدن اهداف توسعه پایدار روستایی ،موردتوجه بسیاری
از اندیشمندان حوزه توسعه قرارگرفته است .توانمندسازی نقش
مهمی در ارتقای توانمندیها و نقش افراد جامعه محلی اعم از
روستاها و محالت محروم و کمتر توسعهیافته دارد (Bosworth et
) ،al., 2020توانمندسازی ،اصوالً بر نقش جوامع محلی ،سازماندهی
مردم روستا و مشارکت دادن آنها در ابعاد مختلف فرایند توسعه
نواحی روستایی تأکید دارد ) .(Yousefi Sadat, 2014عنصر اصلی
در فرآیند توانمندسازی ،بسیج جوامع محلی در جهت حل
مشکالت محلی است .کیفیت منابع آبوخاک ،میزان بارندگی
متوسط ساالنه و نوع روستا به لحاظ اوضاع طبیعی ،عوامل طبیعی

مؤثر در توانمندسازي روستاییان محسوب میشود .نقش جوامع
محلی و بومی در ساماندهی مطلوب فضاهاي روستايي ،توسعه
بازارچههای مرزی ،حفظ محیطزیست و توسعه گردشگری پایدار
روستایی بسیار حائز اهمیت است و علیرغم آنکه جوامع محلی
و بومی میتوانند در توسعه پایدار نقش اساسی داشته باشند اما
متأسفانه نقش آنها در این عرصه بسیار کمرنگ است این در
حالی است که استفاده از توانمندیهای جوامع محلی و بومی
میتواند یکی از راهکارهای مؤثر در بهبود توسعه روستایی بوده و
بخشی از منافع پایدار این موضوع نیز به جوامع محلی بازمیگردد
).(Pretorius & Nicolau, 2020
محدوده موردبررسی در پژوهش حاضر ،دهستان بازان در
شهرستان جوانرود است .بر اساس مطالعات اکتشافی نواحی
روستایی این شهرستان در زمینه برخورداری از شاخصهای
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فصلنامهپژوهشهایروستایی

توسعه کالبدی  -نهادی ،اجتماعی و اقتصادی در مقایسه با
شهرستانهای دیگر استان کرمانشاه در رتبه  14قرار دارند
).(Beiranvandzadeh et al., 2018
این منطقه وضعیت مناسبی به لحاظ برخورداری از شاخصهای
زیر بنایی و توسعه پایدار ندارد .بر اساس پژوهش پور طاهری
و همکاران ( )2014کمبود دسترسی به خدمات بازرگانی و
رفاهی ،فناوری اطالعات و ارتباطات و امکانات بهداشت محیط
در این دهستان مشهود است .مروری بر مستندات مرکز آمار
ایران در سال  1395نیز نشان میدهد این دهستان ،بیشترین
میزان بیکاری ( 19/2درصد) را در سال  1395داشته است .ازنظر
مهاجر فرستی هم در این سال تعداد آبادیهای دهستان بازان
برابر با  31آبادی بوده است که از این تعداد  11آبادی زیر 20
خانوار داشتهاند ،لذا بیشتر روستاهای این دهستان به دلیل عدم
برخورداری از امکانات و خدمات ناپایدار مهاجر فرست هستند.
دالیل اصلی وضعیت نامساعد شاخصهای زیر بنایی در این
دهستان را میتوان به توجه اندک روستاییان به منفعتگرایی
و ضعف بنیه اقتصادی و مالی روستاییان دانست که پیشقدمی،
نوآوری و خطرپذیری را در میان روستاییان این دهستان
تضعیف کرده است )(Beiranvandzadeh et al., 2018؛ اما وجود
پتانسیلهایی نظیر توسعه کشت زعفران ،گردشگری مذهبی،
واحدهای بلوکزنی (مصالح ساختمانی) ،وجود باغات (خشکبار)
و محصوالت جالیزی ،ضرورت توانمندسازی این پتانسیلها
و شناخت بیشتر سایر پتانسیلهای این شهرستان را بهعنوان
سازوکاری برای کاهش مشکالت این دهستان دوچندان میکند،
لذا هدف این پژوهش تدوین راهبردهای توانمندسازی دهستان
بازان با تأکید بر پتانسیلهای این شهرستان است ،با توجه به
مطالب ارائهشده در طرح مسئله ،سؤالهای اصلی پژوهش بدین
گونه مطرح میشوند :پتانسیلهای توسعه پایدار در دهستان بازان
چیست؟ راهبردهای توانمندسازی این پتانسیلها در دهستان
بازان با تأکید بر نقش جوامع محلی چگونه تحقق مییابد؟

مروری بر ادبیات موضوع
تصورات مختلفي از توسعه وجود دارد که هر کدام در جاي
خود قابل بحث و تدقيق هستند ،در اینجا هدف ما اين نيست که
مجموعهای از تعاريف و شرح و بسطهایی از توسعه ارائه دهيم،
بلکه هدف ،دستيابي به يک برداشت يکسان با توجه به مسئله
موردمطالعه است .مروري بر ادبيات توسعه نشان میدهد که تا
دهه  1970م .پارادايم توسعه کالسيک بر نظام برنامهریزی و
تصمیمگیریهای جهان حاکم بود .اين ديدگاه در ارتباط با توسعه
کمي ،فن محور ،فراگير
روستایی در مجموع با هدفگذاری رشد ّ
نبودن مشارکت ،مداوا محور ،و کم توجهي به گروههای حاشيهاي
(فقرا ،روستاييان ،زنان و کودکان و )...منجر به پيامدهاي منفي
همچون (تشديد آسیبپذیریها ،ناديده گرفتن واقعیتهای
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مکاني  -فضايي ،طوالنیتر شدن فرايند زماني ،افزايش هزینهها
و )...گرديد .در نتيجه ،ناکارآمدي رويکرد مذکور و برجسته شدن
پيامدهاي منفي آن ،منجر به ظهور پارادايم جديد توسعه و بهویژه
توسعه پايدار از اواسط دهه  70ميالدي شد ).(UNESCO, 2008: 3-4
بهطور مشخص مرز میان رویکرد جدید (توسعه پایدار روستایی)
و قدیم (رشد اقتصادی) ،جایگزینی محوریت انسان در توسعه به
جای محوریت فناوری در طی دهههای گذشته است».
بنابراین میتوان گفت که؛ مباني اندیشهای توسعه در ارتباط با
توسعه روستایی در آغاز نگرش بيشتر محور کالبدی  -اقتصادي
يا جنبه فيزيکی و سختافزاری بوده ولي امروزه توجه به عوامل
آموزش ،دانش ،مهارت و...بيانگر اهمیت بيشتر قائل شدن به
ابعاد غير ساختي و جنبههای نرم يا هنجاري  -رفتاري است.
لذا امروزه توسعه پایدار روستایی صرفاً مربوط به عواملی مانند
افزایش استانداردهای زندگی نیست بلکه ابعاد گستردهتری از
شیوه زندگی افراد ،مهارت ،دانش و صورتبندیهای ذهنی آنها
را نیز در برمیگیرد (جدول شماره  .)1عالوه بر این ،تعریف حاضر
شامل متغیرهای غیراقتصادی نیز میشود و حتی نقش محوری
بر عهده متغیرهای اجتماعی و شناختی است (Torre & Wallet,
).2016
با توجه به آنچه آمد میتوان گفت که امروزه جنبههای مختلف
توسعه پايدار جهت دستیابی به پایداری عرصههای روستایی
موردتوجه قرار گرفته است .در اين ميان نکته قابل توجه اين
است که در متون و مبانی اندیشهای دیدگاه توسعه پايدار به
توانمندسازی ،توسعه ظرفیتی ،نهادگرایی و حکمروایی بهعنوان
رویکردهای مبنايي توجه اساسي شده است.
هرگونه موفقیت الگوهای توسعه در گرو مسئولیتپذیری
ذینفعان و دستاندرکاران برنامه بهویژه افراد محلی است .از
سوی دیگر ،بر مبنای جامعنگری به مقوله توسعه ،باید توجه
کرد که درگیر کردن دستاندرکاران و ذینفعان در تمامی
سطوح فرایند توسعه محلی یعنی شناخت مسئله ،برنامهریزی،
مدیریت ،اجرا ،نظارت و ارزشیابی امری حیاتی است .از آنجا که
مهمترین ذینفعان ،خود مردم محلی هستند ،بدیهی است که
توانمندسازی آنها ،در مدیریت راهبری این فرایند امری حیاتی
به شمار میرود .در بین رویکردهای فوق ،توانمندسازی بهعنوان
یکی از رویکردهای مبنایی جهت عملیاتی شدن اهداف توسعه
پایدار روستایی ،موردتوجه بسیاری از اندیشمندان حوزه توسعه
قرار گرفته است .توانمندسازی ،فرایندی است که ابعاد نگرش،
ارزش ،دانش و مهارت را در بردارد .یعنی وقتی میتوان یک برنامه
توانمندسازی در این سطح را موفق دانست که بتواند اوالً  :نگرش و
باور الزم را در مورد فلسفه و موضوع برنامه در مخاطب ایجاد کرده
یا ارتقاء دهد .ثانیاً :تعهد کافی را نسبت به ارزشها و هنجارهای
کار گروهی در مخاطب ایجاد نموده یا افزایش دهد .ثالثاً :دانش،
ابزارها و مهارت الزم را به آنها انتقال داده تا از خوداتکایی و توان
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انتخاب و تأثیرگذاری کافی برخوردار شوند.
رویکردهای موجود در ارتباط با توانمندسازی جامعه به سه
دسته اصلی تقسیم میگردد:
الف) رویکرد ارتباطی :از این دیدگاه توانمندسازی به معنای
تفویض اختیار و توزیع قدرت تصمیمگیری بین افرادی است که
از آن بیبهرهاند .باون و الولر )1992( 1مشارکت در چهار عنصر
سازمانی ،اطالعات ،قدرت تصمیمگیری و دانش را توانمندسازی
میدانند ) .(Bown & Lawler, 1992: 35توانمندسازی عبارت است
از اعطای اختیارات بیشتر به جامعه محلی برای اتخاذ تصمیمات
الزم بدون آنکه در ابتدا به تأیید مقامات باالتر برسد (Schoell et
).al., 1993: 213
ب) رویکرد انگیزشی :2کانگر و کاننگو معتقدند که توانمندسازی
عبارت است از فرایند افزایش احساس خودکارآمدی در افراد ،از
طریق شناسایی و حذف شرایطی که موجب ناتوانی جامعه محلی
شده است ) .(conger & kanungo, 1998: 474آنها توانمندسازی را
امری انگیزشی به معنی قادر بودن 3و نه تفویض اختیار میدانند.
بنابراین از منظر این رویکرد ،توانمندسازی به معنی تقویت
احساس و باور خود کارآمدی از طریق حذف شرایطی است که
باعث ناتوانی آنان شده است.

ج) رویکرد شناختی :4نظریهپردازان این رویکرد بر این باورند
که توانمندسازی موضوعی چند وجهی است و نمیتوان صرفاً بر
پایه یک مفهوم خاص به بررسی آن پرداخت .در این رویکرد ،یک
مجموعه از ویژگیهای زیر متجلی میشود:
 -1مؤثر بودن :5شهروندان باید به این باور برسند که در بهبود
و پیشبرد امور جامعه نقشی مؤثر بر عهده دارند.
 -2شایستگی :6شایستگی یا کفایت نفس عبارت است از باور
درونی فرد نسبت به قابلیتهایش برای انجام موفقیتآمیز وظایف
محوله.
 -3معناداری :7این مفهوم به ارزش یک هدف کاری بر مبنای
ایدئالها و استانداردهای فرد اشاره دارد .اگر وظیفهای را که انجام
میدهد با ارزش تلقی کند ،آن وظیفه دارای ویژگی معناداری
است.
 -4حق انتخاب :این مفهوم به آزادی عمل فرد در تعیین
فعالیتهای الزم برای انجام وظایف محولهاش اشاره دارد
) .(Kenneth & Velthouse, 1990; Spritzer, 2005تصویر شماره ،1
رویکردهای مرتبط با توانمندسازی و مؤلفههای مورد تأکید در هر
کدام را نشان میدهد.
4. Cognitive Approach
5. Impact
6. Competency.
7. Meaning.

1. Bown & Lawler
2. Motivation Approach
3. To Enable

جدول  .1الگوهای توسعه روستایی.
رویکرد
دیدگاه به
توسعه

الگوی تکنیکی

رویکرد جوامع
محلی

رویکرد
توانمندسازی

رویکرد قابلیتها

رویکرد جامعه مدنی

رویکرد
محیطی

تصور از توسعه

کشاورزی و زراعت

جوامع محلی

جامعهشناختی

فردی

پروژه سرزمینی

بومشناسی کشاورزی

اصول ساختاری
توسعه

افزایش بهرهوری
کشاورزی و انتقال
فناوری

توسعه و
بهرهبرداری از
منابع انسانی

سرمایه اجتماعی
و پویایی یادگیری

انتخابهای فردی
و بهرهبرداری از
شایستگی

حکمرانی و مشارکت
ذینفعان در پروژه

توسعه پایدار

متغیرهای کلیدی
توسعه

مهارت فنی و تولید
محصوالت کشاورزی

کیفیت و توسعه
منابع محلی

دانش

پیادهسازی انتخابها
و عدالت اجتماعی

حکمرانی چند سطحی و چند
روابط قدرت
سازوکارهای هماهنگی نقشی سامانههای محیطی

منبع(Torre & Wallet, 2016) :

فصلنامه پژوهشهای روستایی

تصویر  .1رویکردها و مؤلفههای مؤثر بر توانمندسازی .منبع :نگارندگان1399 ،
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در چهارچوب توسعه روستایی ،توانمندسازی نقش مهمی در
ارتقای توانمندیها و نقش افراد جامعه محلی اعم از روستاها و
محالت محروم و کمتر توسعهیافته دارد و لذا باید در برنامهریزی
توسعه روستایی بهعنوان یک ضرورت جدی به آن پرداخته شود.
زیرا با مشارکت این افراد توانمند شده ،زمینه مناسب برای استفاده
از تعهد و انگیزه ،دانش و ظرفیت این افراد در توسعه محلی فراهم
میگردد ).(Yousefi Sadat, 2014

کاربردی  -توسعهای است .روش جمعآوری دادهها ،به شیوه
پیمایش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است .با
توجه به زمان انجام پژوهش ،این پژوهش تک مقطعی و دادهها
و اطالعات آن در یک مقطع زمانی گردآوریشده است .جامعه
آماری پژوهش ،روستاهای دهستان بازان ( 31آبادی) است که
طبق سرشماری سال  1395جمعیت کل این دهستان 4,647
نفر معادل  1,274خانوار است.

در مجموع در ارتباط با توانمندسازی نواحي روستايي در
چهارچوب توسعه پایدار روستایی ،میتوان گفت که توانمندسازی
مشتمل بر انجام مجموعهای از اقدامات ،بهمنظور آگاهسازی و
شناخت وضعیت موجود ،حذف محدودیتها و موانع ساختاری،
بهرهگیری از منابع و ظرفیتهای جوامع محلی در راستای ارتقای
قابلیتها و تواناییهای مختلف افراد و ساکنين جامعه روستایی
جهت بهبود شرایط زیست است که در نهایت منجر به تقویت
احساس و باور خود کارآمدی میشود .تصویر شماره  ،2مدل
مفهومی را نمايش میدهد.

بهمنظور انتخاب روستاهای نمونه ،از روش نمونهگیری هدفمند
ابتدا روستاهای باالی  20خانوار به جهت دارا بودن آستانه
جمعیتی در جهت دریافت امکانات و خدمات ،انتخاب گردیده و
از بین این روستاها نیز با توجه به فاصله از مرکز شهرستان10 ،
آبادی انتخاب شده است .به این صورت که در انتخاب روستاهای
نمونه سعی گردید تا در حد امکان توزیع نمونه بهگونهای باشد
که کل محدوده موردمطالعه را پوشش دهد و فاصله از شهر نیز
بهگونهای باشد که روستاهای بافاصله نزدیک ،متوسط و دور به
مرکز شهرستان را در برگیرد.

روششناسی تحقیق

مشخصات روستاهای موردمطالعه در جدول شماره  2بیانشده
است.

روش پژوهش توصیفی  -تحلیلی و از نوع پژوهشهای

تصویر  .2مدل مفهومی پژوهش .منبع :نگارندگان1399 ،
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جدول  .2مشخصات روستاهای موردمطالعه.
ردیف

روستا

خانوار

جمعیت

فاصله تا مرکز شهرستان

موقعیت روستا

1

زالن

439

1557

20

جلگهای

2

سرابس

150

539

26/6

کوهستانی

3

سراب برد زنجیر علیا

82

299

30/6

جلگهای

4

سراب ده رش

47

183

26

پایکوهی

5

چمن زار سفلی

54

178

23

پایکوهی

6

فوالدی سفلی

45

177

18

جلگهای

7

چمن زار علیا

50

170

23

پایکوهی

8

سیاران نهراب

40

166

33

پایکوهی

9

بانی میران

31

129

18

جلگهای

10

فوالدی علیا

25

98

17

پایکوهی
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای پژوهش1399 ،

در هر روستای نمونه با توجه به نسبت تعداد خانوار در آن
روستا ،بین  15تا  30خانوار بهصورت تصادفی جهت تکمیل
پرسشنامه انتخاب شدهاند .حجم نمونه برآورد شده از این روش،
 68پرسشنامه بوده است .ابزار اصلی پژوهش پرسشنامهای
بوده که روایی آن توسط متخصصان و پایایی آن توسط ضریب
آلفاي کرونباخ تأیید شده است ( .)α <0/7این پرسشنامه
شامل چهار بخش ،ویژگیهای عمومی پاسخگویان ،سنجش
وضعیت اقتصادی ،سنجش انسجام اجتماعی ،وضعیت کالبدی
و محیطی است .پرسشنامه شامل  34گویه است که اغلب آنها
در قالب طیف  5درجهای لیکرت (از .1خیلی ضعیف تا .5خیلی
خوب) تدوین شدهاند ،این گویهها شامل ابعاد توان سنجی
(اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی ،زیستمحیطی) هستند .بهمنظور
تجزیهوتحلیل دادهها،در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی از
نرمافزار  SPSS22و در پیادهسازی مدلهای  SWOTو  QSPMاز
نرمافزار اکسل استفادهشده است.

هوای مناطق کوهستانی روستاهای دهستان بازان به علت
کوهستانی بودن در زمستان نسبت به سایر مناطق سردتر و
بارشهای زمستانه آن اغلب بهصورت برف است که به علت نفوذ
کم تودههوای کمفشار غربی بهخصوص از ناحیه مدیترانه است.
سرمای هوا از آذرماه شروع میشود و تا پایان اسفندماه ادامه
مییابد .میانگین ریزشهای جوی ساالنه در دهستان بازان 717
میلیمتر است .شبکه ارتباطی در دهستان بازان بهطورکلی شامل
سه محور است .اصلیترین محور ،جاده آسفالته جوانرود-ثالث
باباجانی است که از قسمت شمالی و غربی دهستان میگذرد و
امکان دسترسی مستقیم  8روستای این دهستان (از جمله مرکز
دهستان) به مرکز شهرستان را فراهم ساخته ،بهطوریکه این
روستاها به فاصله بسیار اندکی (حداکثر  500متر) از راه مذکور
قرار دارند.اما پراکندگی روستاهای دهستان بیشتر منطبق بر نیمه
شرقی آن است که از طریق دو محور ارتباطی به جاده اصلی
متصل میشوند ).(Seidaiy et al., 2015

منطقه موردمطالعه دهستان بازان در بخش مرکزی شهرستان
جوانرود ،استان کرمانشاه است (تصویر شماره  .)3این شهرستان
در ادامه رشتهکوه مهم زاگرس بین کوههای شاهو ،بنی گز و ...
قرارگرفته است .و بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی کشور از
سمت شمال به شهرستان پاوه ،از سمت جنوب و جنوب غربی به
شهرستان ثالث باباجانی ،از سمت جنوب به اسالمآباد غرب و از
سمت شرق به شهرستانهای کرمانشاه و کامیاران محدود گردیده
است .فاصله مرکز این دهستان تا شهر جوانرود  23کیلومتر است،
جمعیت کل دهستان بازان  4,647نفر معادل 1274خانوار است.
حدود  51درصد مردان و  49درصد را زنان تشکیل میدهند
).(http://www.ostan-ks.ir/

یافتهها

دهستان بازان در اقلیم نیمه مرطوب قرار میگیرد .همچنین

یافتههای توصیفی

بررسی خصوصیات فردی پاسخگویان در دهستان بازان
بر اساس یافتههای پژوهش نشان میدهد که  14/7درصد
پاسخگویان زیر  20سال داشتند 22/1 ،درصد آنان در بازه
سنی  21تا  30سال 20/6 ،درصد در بازه سنی  31تا  40سال،
 17/6درصد در بازه سنی  41تا  50سال و سن  25درصد
پاسخگویان باالی  51سال بوده است 68 .درصد پاسخگویان در
این دهستان متأهل و  32درصد آنان مجرد هستند .همچنین 7
نفر (10/3درصد) بیسواد 19 ،نفر (27/9درصد) سواد خواندن و
نوشتن 15 ،نفر ( 22/1درصد) افراد سواد سوم راهنمایی و 27
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نفر ( 39/7درصد) مدرک دیپلم و باالتر دارند .شغل  10/3درصد
پاسخگویان کشاورز16/2 ،درصد دامدار 5/9 ،درصد باغدار4/4 ،
درصد (هم کشاورز و هم دامدار) 11/8 ،درصد آزاد 8/8 ،درصد
خدماتی 11/8 ،درصد دولتی بوده است و  30/9درصد شغل خود
را اظهار نکردهاند (جدول شماره .)3
میانگین میزان درآمد ماهانه خانوار یکمیلیون و  76هزار
تومان بوده است .با توجه به جدول شماره  ،4مشاهده میکنیم
که میزان درآمد 39/7درصد پاسخگویان زیر یکمیلیون تومان،
 45/6درصد بین یک تا  3میلیون تومان 13/2 ،درصد بین 3/1
تا  6میلیون تومان و  1/5درصد بین  6/1تا  12میلیون تومان
درآمد داشتهاند.
یافتههای تحلیلی

هدف این مرحله سنجش محیط داخلی و خارجی دهستان
بازان جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید است
که منطقه موردمطالعه در ارتباط با توسعه پایدار با آن مواجه
است .بنابراین بر اساس مطالعات انجامشده ،بررسی محیط
پیرامون و در غالب ابعاد توسعه پایدار دهستان بازان (عوامل
اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی ،زیستمحیطی) موردتوجه و بررسی
قرارگرفته است.
ماتريس مدل ( :8)SWOTماتريس تحليلى مدل (،)SWOT
يك ابزار مهم پشتيبان تصمیمگیری است .در تجزیهوتحلیل مدل
( )SWOTعوامل داخلى و خارجى به چهار دسته؛ قوت ،9ضعف،10
فرصتها 11و تهديد 12گروهبندی میشوند .هدف از استفاده مدل
)8. Strengths, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT
9. Strenght
10. Weakness
11. Opportunitie
12. Threat

( ،)SWOTتوسعه و اتخاذ استراتژى مناسب بين عوامل داخلى و
خارجى ،در راستاى اهداف تصمیمگیرندگان است .در اين مطالعه
تحليل مدل ( )SWOTدر چهار مرحله به ترتيب دنبال و اجرا
میشود .مرحله اول ارزيابى عوامل خارجى و داخلى ،مرحله دوم
تطبيق و تعيين استراتژیها ،مرحله سوم تشکیل ماتریس داخلی
و خارجی و اولویتهای اجرایی ،مرحله چهارم تهیه ماتریس
کمی استراتژیک( ،13مرحله تصمیمگیری) است.
راهبردهای ّ
برای اولویتبندی ضعفها ،قوتها ،فرصتها و تهدیدها از
آزمون نا پارامتریک فریدمن استفادهشده است (جدول شماره
 .)5آزمون فریدمن برای اولویتبندی نقاط ضعف اجرا شده است
و مقدار آماره  574/634با سطح معناداری  0/001به دست
آمده است که کوچکتر از  0/05است لذا تفاوت معناداری در
اولویتبندی نقاط قوت وجود دارد ( )P>0/005و بر مبنای
اهمیت هرکدام بر اساس روش تخصیص نقطهای ،وزنی از یک
تا صفر داده شده است.
آزمون فریدمن برای اولویتبندی نقاط ضعف نیز اجرا شده است
(جدول شماره  )6و مقدار آماره  472/032با سطح معناداری
 0/001به دست آمده است که کوچکتر از  0/05است لذا تفاوت
معناداری در اولویتبندی نقاط ضعف وجود دارد ( .)P>0/005بر
مبنای اهمیت هرکدام بر اساس روش تخصیص نقطهای ،وزنی از
یک تا صفر داده شده است .نتایج نشان میدهد S ،یعنی «امکان
کشت زعفران و وجود واحدهای بلوکزنی» ،با امتیاز نهایی ،0/2
بهعنوان مهمترین نقطه قوت و  S20یعنی «ایمن بودن واحدهای
مسکونی روستا در برابر سیل» ،با امتیاز نهایی  ،0/02بهعنوان
کماهمیتترین نقطه قوت در روستاهای دهستان بازان مطرح
است.

تصویر  .3موقعیت جغرافیایی دهستان بازان .منبع :نگارندگان1399 ،
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جدول  .3توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس وضعیت شغلی در دهستان بازان.
ردیف

شغل

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

1

کشاورز

7

10/3

10/3

2

دامدار

11

16/2

26/5

3

باغدار

4

5/9

32/4

4

هم کشاورز و هم دامدار

3

4/4

36/8

5

آزاد

8

11/8

48/5

6

خدماتی

6

8/8

57/4

7

دولتی

8

11/8

69/1

8

اظهارنشده

21

30/9

100/0

کل
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منبع :یافتههای پژوهش1399 ،
جدول  .4توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس وضعیت درآمد.
زیر یک میلیون تومان

 3تا 1/1میلیون تومان

 6-3/1میلیون تومان

 12-6/1میلیون تومان

فراوانی

27

31

9

1

درصد

39/7

45/6

13/2

1/5
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جدول  .5رتبهبندی نقاط قوت.
نقاط قوت()S

اجتماعی

اقتصادی

ضریب اهمیت

میانگین

امتیاز موزون

S1

کشت زعفران

9

4

0/2

S2

واحدهای بلوکزنی

7

4

0/2

S3

وجود باغات

6

3/5

1

S4

محصوالت جالیزی

5

2/64

0/1

S5

وجود آثار تاریخی و مذهبی

3

2/54

0/04

S6

ازنظر قومیت و عشیره همگنی وجود دارد.

4

4/00

0/09

S7

مشارکت در فعالیتهای عمرانی روستا

4

2/75

0/06

S8

همکاری مردم با شورای اسالمی روستا

8

2/99

0/13

S9

مشارکت مردم در صورت بروز هرگونـه مخاطرات محیطی

6

2/97

0/10

S10

همکاری مردم با دهیاران

3

2/93

0/05

S11

حضور مردم روستا در جلسات مربوط به امورات روستایی

5

4/28

0/12

S12

رضایت از فعالیتهای دهیار

7

3/69

0/15

S13

مقبولیت دهیار در میان مردم روستا

4

2/90

0/07

S14

اعتماد به مدیران روستایی ازجمله دهیاران و شورای روستا

5

3/46

0/10

S15

اعتماد به ریشسفیدان و معتمدین در حل اختالفات روستا

5

3/82

0/11
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ادامه جدول  .5رتبهبندی نقاط قوت.
نقاط قوت()S

زیستمحیطی

کالبدی

ضریب اهمیت

میانگین

امتیاز موزون

S16

مطلوب بودن وسایل نقلیه عمومی روستا برای رفتوآمد به شهر

2

3/21

0/04

S17

مناسب بودن کیفیت معابر روستا

5

3/46

0/10

S18

مناسب بودن سیستم روشنایی معابر اصلی و فرعی

4

3/24

0/07

S19

دفع آبهای سطحی روستا در سطح مناسبی قرار دارد

6

2/63

0/09

S20

ایمن بودن واحدهای مسکونی روستا در برابر زلزله

5

3/41

0/10

S21

مناسب بودن مقاومت و کیفیت مصالح بهکاررفته جهت ساخت خانههای روستا

4

3/26

0/07

S22

ایمن بودن واحدهای مسکونی روستا در برابر سیل

1

3/56

0/02

S23

پایین بودن اتالف و آلودگی منابع آب

6

3/50

0/12

S24

مناسب بودن کیفیت آب آشامیدنی

1

3/12

0/02

S25

کم بودن آلودگی هوا (گردوغبار فصلی)

7

1/93

0/08

122

81/76

2/27

کل
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منبع :یافتههای پژوهش1399 ،
جدول  .6رتبهبندی نقاط ضعف.
ضریب اهمیت

میانگین

امتیاز موزون

نقاط ضعف
w1

در روستای موردنظر کشت محصوالت زراعی بهصورت دیم انجام میشود

9

3/41

0/164

w2

راکد ماندن فعالیتهای کشاورزی و بهرهبرداری نامناسب از آب و زمین کشاورزی

9

4/07

0/218

w3

نوع دامداری روستای موردنظر بهصورت خرد است

3

1/16

0/020

w4

حجم کار بیشتر روستاییان در زمینه مشاغل دامداری و زارعت است

2

1/00

0/014

w5

کارگاه بستهبندی انواع مواد غذایی از محصوالت کشاورزی (سنتی – صنعتی) و گیاهان دارویی
در روستاها وجود ندارد

2

1/00

0/014

w6

مردم محلی در فعالیتهای کول بری مشارکت دارند

5

1/65

0/042

w7

آلودگی زباله و نبود سیستم دفع زباله در روستاهای دهستان بازان

7

2/85

0/117

w8

رواناب و فاضالب جویها کنترل نشده است

7

2/76

0/110

w9

در روستاهای دهستان بازان کمبود شدید آب وجود دارد

5

1/90

0/058

w10

درآمد ماهیانه روستاییان در سطح پایینی قرار دارد

5

1/76

0/048

55

21/56

0/80

کل
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آزمون فریدمن برای اولویتبندی فرصتها با سطح معناداری
 0/001به دست آمده است که کوچکتر از  0/05است لذا تفاوت
معناداری در اولویتبندی فرصتها وجود دارد ()P>0/005
(جدول شماره  .)7بر مبنای اهمیت هرکدام بر اساس روش
تخصیص نقطهای ،وزنی از یک تا صفر داده شده است .بر اساس
نتایج بهدستآمده w2 ،یعنی «راکد ماندن فعالیتهای کشاورزی
و بهرهبرداری نامناسب از آب و زمین کشاورزی» ،با امتیاز نهایی
 ،0/218بهعنوان مهمترین نقطهضعف و  w4یعنی «حجم کار
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بیشتر روستاییان در زمینه مشاغل دامداری و زارعت است،».
با امتیاز نهایی  ،0/014بهعنوان کماهمیتترین نقطهضعف در
روستاهای دهستان بازان مطرح است.
آزمون فریدمن برای اولویتبندی فرصتها با سطح معناداری
 0/001به دست آمده است که کوچکتر از  0/05است لذا تفاوت
معناداری در اولویتبندی فرصتها وجود دارد ( .)P>0/005بر
مبنای اهمیت هرکدام بر اساس روش تخصیص نقطهای ،وزنی از
یک تا صفر داده شده است .بر اساس نتایج بهدستآمده O1 ،یعنی
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«امکان کشت زعفران» ،با امتیاز نهایی  ،0/26بهعنوان مهمترین
فرصت و  O10یعنی «روستای موردنظر در مسیر فعالیتهای
پیلهوری قرار دارد» ،با امتیاز نهایی  ،0/12بهعنوان کماهمیتترین
فرصت در روستاهای دهستان بازان مطرح است.
آزمون فریدمن برای اولویتبندی تهدیدها با سطح معناداری
 0/001به دست آمده است که کوچکتر از  0/05است لذا تفاوت
معناداری در اولویتبندی تهدیدها وجود دارد ( .)P>0/005بر
مبنای اهمیت هرکدام بر اساس روش تخصیص نقطهای ،وزنی
از یک تا صفر داده شده است .بر اساس نتایج بهدستآمدهT1 ،
یعنی «بروز بحرانهای زیستمحیطی (خشکسالی و غیره) و
بهتبع آن ضعف اقتصاد روستایی» با امتیاز نهایی  ،0/24بهعنوان
مهمترین تهدید و  T6یعنی «خطر تخلیه جمعیتی روستاها» ،با
امتیاز نهایی  ،0/14بهعنوان کماهمیتترین تهدید در روستاهای
دهستان بازان مطرح است .از آنجا که مجموع امتیاز نهایی نقاط
قوت  2/27بیشتر از مجموع امتیاز نهایی نقاط ضعف با امتیاز
 0/80بوده است میتوان گفت نقاط قوت نسبتاً مناسبی پیش
روی توانمندسازی جوامع محلی روستاهای دهستان بازان وجود
دارد .در زمینه عوامل خارجی نیز نتایج بهدستآمده از جدول

شماره  8نشان میدهد که تعداد  11فرصت در برابر  7تهدید
وجود دارد .مجموع امتیاز نهایی فرصتها نیز  1/94بهدستآمده
است که کمی بیش از تهدیدها با  1/37است.
 -تطبیق و تعیین استراتژیها

در این مرحله راهبردها در چهار گروه از راهبردهای بازنگری-
محافظه کارانه ( ،)WOتدافعی ( ،)WTتهاجمی ( ،)SOتنوع-
رقابتی ( ،)STبر طبق جداول شماره  11 ،10 ،9و  12تدوین
میشوند.
تشکیل ماتریس داخلی و خارجی و ایجاد اولویتهای اجرایی

با توجه به امتیاز نهایی در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 1/47
و در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی  0/57استراتژی منتخب
در سلول (چهارم) نمودار قرارگرفته و ماتریس «راهبردهای
تهاجمی» را مشخص میکند (تصویر شماره  .)4درواقع الگوی
مناسب توانمندسازی جوامع محلی دهستان بازان بهرغم وجود
تهدیدها و ضعفهای متعدد دارای نقاط قوت و فرصتهای نسبتاً
زیادی است.

جدول  .7رتبهبندی فرصتها.
ضریب اهمیت

میانگین

امتیاز موزون

فرصتها
O1

امکان کشت زعفران

9

4/00

0/26

O2

صنایعدستی (قالیبافی  ،گیوهبافی و لباسهای محلی) از فرصتهای فعالیتهای اشتغالزایی زنان در
دهستان بازان است

9

3/67

0/24

O3

صنایع تولیدی مانند تولید نانهای محلی ،و فروش به بازار محلی از فرصتهای فعالیتهای اشتغالزایی
زنان در دهستان بازان است

9

2/45

0/16

O4

قابسازی  ،تابلوساز تزئینی و کار روی شیشه از فرصتهای فعالیتهای اشتغالزایی زنان در این
دهستان است

8

2/93

0/17

O5

تهیه و بستهبندی بذر محصوالت و فرآوری محصول بادام ،انار ،گردو (خشککردن و بستهبندی) از
فرصتهای فعالیتهای اشتغالزایی زنان در دهستان بازان است

8

2/77

0/16

O6

پرورش قارچ ،ماکیان ،زنبورداری،یکی از فرصتهای فعالیتهای اشتغالزایی مردان در دهستان بازان است

8

2/99

0/17

O7

صنایع مرتبط با خانهسازی (تیرچه و بلوک) از فرصتهای فعالیتهای اشتغالزایی مردان در این دهستان
است

8

3/00

0/18

O8

فعالیتهای خدماتی (خیاطی ،تعمیر موبایل ،آرایشگری) از فرصتهای فعالیتهای اشتغالزایی مردان در
دهستان بازان است

7

2/50

0/13

O9

فعالیتهای بستهبندی و درجهبندی محصوالت زراعی ،باغی از فرصتهای فعالیتهای اشتغالزایی مردان
در این دهستان است

7

2/50

0/13

O10

روستای موردنظر در مسیر فعالیتهای پیلهوری قرار دارد

6

2/67

0/12

O11

وجود آثار تاریخی و مذهبی در دهستان بازان بستر فعالیتهای اقتصادی گردشگری را به وجود آورده است

8

3/88

0/2

کل

87
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جدول  .8رتبهبندی تهدیدها.
ضریب اهمیت

میانگین

امتیاز موزون

تهدیدها
T1

ضعف حمایتهای دولتی در بازاریابی تولیدات روستایی

7

3/87

0/21

T2

ضعف و نبود حمایتهای مالی دولت از زنان روستایی شاغل

7

3/57

0/19

T3

ضعف و نبود حمایتهای مالی دولت از مردان روستایی شاغل

7

3/43

0/19

T4

بروز بحرانهای زیستمحیطی (خشکسالی و غیره) و بهتبع آن ضعف اقتصاد روستایی

8

3/86

0/24

T5

نبود برنامه و سیاست مشخص برای تقویت اقتصاد روستایی و مهاجرت روستاییان به شهرها

8

3/35

0/21

T6

خطر تخلیه جمعیتی روستاها

6

2/99

0/14

T7

بیتوجهی به صنایع روستایی و صنایعدستی

7

3/65

0/20

کل

50

24/724
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جدول  .9راهبردهای تهاجمی ( )SOتوانمندسازی جوامع محلی دهستان بازان در راستای توسعه پایدار.
ردیف

استراتژی

فرمول

امتیاز

1

حمايت از مشارکت روستاييان در فعالیتهای کشت زعفران

S1O1

0/466

2

حمايت از بنيه اقتصادي روستاييان در قالب تشکلها و تعاونیهای توليد

S7O2

0/398

3

حمایت از مشارکت روستاییان در صنایع مرتبط با خانهسازی

S2O7

0/333

4

استفاده از آثار تاريخي و مذهبي دهستان بازان در فعالیتهای اقتصادي گردشگري

S5O1

0/27

5

حمايت از مشارکت روستاييان در توسعه صنايع روستايي

S4O2O3O4O5O6O7

1/33
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای پژوهش1399 ،
جدول  .10راهبردهای رقابتی ( )STتوانمندسازی جوامع محلی دهستان بازان در راستای توسعه پایدار.

ايجاد زمینههای الزم براي مشارکت روستاییان در تولید خشکبار،کشت زعفران و
بستهبندی محصوالت کشاورزی
ایجاد زمینههای الزم برای مشارکت روستاییان در صنایع مرتبط با خانهسازی

فرمول

امتیاز

ردیف

S1S3S25T1T2T3T4

1/226

S2T3T4

0/584

3

حمایت از مشارکت روستاییان در بازاریابی تولیدات صنایعدستی

S4T5T7

0/541

4

حمايت از مشارکت روستاييان در مقابله با بحرانهای زیستمحیطی

S4T4

0/374

1
2

استراتژی

فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای پژوهش1399 ،
جدول  .11راهبردهای محافظهکارانه ( )WOتوانمندسازی جوامع محلی دهستان بازان در راستای توسعه پایدار.
ردیف

استراتژی

فرمول

امتیاز

1

ارائه وامهای کمبهره و درازمدت در حمايت از کشت زعفران و بستهبندی
محصوالت کشاورزی

W2O2O3O4O5O6O7O9

1/54

2

ايجاد بازارچههای مرزي

W6O10

0/17

3

کمک به ایجاد تشکلها در حوضههای غیر کشاورزی و

W1W2O6O4O3O2

1/24

4

تأسیس صندوقهای حمایتی بهمنظور توسعه کارآفرینی

W10W6O7O2

0/55
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای پژوهش1399 ،
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فصلنامهپژوهشهایروستایی

جدول  .12راهبردهای تدافعی ( )WTتوانمندسازی جوامع محلی دهستان بازان در راستای توسعه پایدار.

ردیف

استراتژی

فرمول

امتیاز

1

اصالح سیاستگذاریهای اشتغالزایی و حمایتی مرتبط با
نواحی روستایی دهستان بازان

W2T1T2T3T5T7

1/25

2

حمايت دولت از بخش کشاورزي

W2T1T2T3T5T6W7

1/33

3

استفاده از مشارکت روستاییان درزمینه صنایع روستایی

W5T7T5

0/42

4

توجه به مشکالت زیستمحیطی روستاها

W7W8T4

0/51

منبع :یافتههای پژوهش1399 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

تصویر  .4ماتریس ارزیابی عوامل .منبع :نگارندگان1399 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

جدول  .13ماتریس ( )SWOTتوانمندسازی جوامع محلی دهستان بازان در راستای توسعه پایدار.
جمع ضریب اهمیت

جمع امتیاز

جمع امتیاز وزنها

S

122

87/76

2/27

W

54/99

21/56

0/80

O

87

33/36

1/95

T

50

24/724

1/37
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای پژوهش1399 ،

درباره استراتژیهای مناسب و مقبول از طریق تجزیهوتحلیل
علمی و قضاوت شهودی تصمیمگیری میشود و با استفاده از
ماتریس برنامهریزی راهبردی کمی ( )QSPMامتیاز نهایی هر
راهبرد مشخص میشود .روش کار به این صورت است که در
مرحله اول فرصتها و تهدیدات خارجی و قوتها و ضعفهای
داخلی در ستون سمت راست  QSPMفهرست شود .در مرحله
دوم برای هر عامل بحرانی موفقیت (داخلی و خارجی) ،امتیازی
در نظر گرفته میشود .در مرحله سوم با در نظر گرفتن مرحله
دوم فرموله کردن ،یعنی مرحله تلفیق و ترکیب ،استراتژیهای
شدنی و قابلاجرا در نظر گرفته میشود و آنها را در ردیف باالی
ماتریس  QSPMقرار میدهند .در مرحله چهارم امتیازهای
جذابیت  ASتعیین میشود و آنها را بهصورت عددی تعریف

میکنند که نشاندهنده جذابیت نسبی هر استراتژی هستند.
امتیاز جذابیت با در نظر گرفتن همزمان عوامل بحرانی و موفقیت
و طرح اين سؤال حاصل میشود که «آیا این عامل در انتخاب
استراتژی مذکور اثر میگذارد؟» پاسخدادهشده اگر مثبت باشد،
در یک کالسبندی ،بین عدم جذابیت تا بسیار جذاب از امتیاز ۱
تا  ۴قرار میگیرد .در مرحله پنجم جمع امتیازهای جذابیت را به
دست آورده ،اين کار با ضرب امتیاز هر عامل در امتیاز جذابیت
در هر ردیف حاصل میشود و نشاندهنده جذابیت نسبی آن
استراتژی و امتیاز باالتر به معنای جذابیت بیشتر آن استراتژی
است .جدول شماره  ،14ماتریس ارزیابی راهبردهای تهاجمی
توانمندسازی جوامع محلی دهستان بازان در راستای توسعه
پایدار را نشان میدهد.
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حمايت از مشارکت روستاييان در کشت
زعفران

حمايت از بنيه اقتصادي روستاييان در قالب
تشکلها و تعاونيهاي توليد

حمایت از مشارکت روستاییان در صنایع مرتبط
با خانه سازی

حمايت از مشارکت روستاييان در توسعه
صنايع روستايي

استفاده از آثار تاريخي و مذهبي دهستان بازان
در فعالیتهای اقتصادي گردشگري

ايجاد زمينههاي الزم براي مشارکت روستاییان
در بستهبندی محصوالت کشاورزی

ايجاد زمینههای الزم براي مشارکت روستاییان
در بازاريابي توليدات صنایعدستی

ايجاد زمینههای الزم براي مشارکت روستاییان
در بازاريابي توليدات صنایعدستی

حمايت از مشارکت روستاييان در مقابله با
بحرانهای زیستمحیطی

وزن

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

AS

0/03

1/00

0/01

3/00

0/03

1/00

0/01

1/00

0/01

2/00

0/02

2/00

0/02

0/01

4/00

0/08

1/00

0/02

2/00

0/04

1/00

0/02

2/00

0/04

1/00

0/02

1/00

2/00

0/01

1/00

0/03

3/00

0/08

1/00

0/03

1/00

0/03

2/00

0/05

1/00

0/03

1/00

0/03

0/02

0/02

0/03

3/00

0/04

1/00

0/01

2/00

0/03

2/00

0/03

2/00

0/03

1/00

0/01

1/00

0/01

1/00

1/00

1/00

2/00

0/02

1/00

0/01

1/00

0/01

3/00

0/04

1/00

0/01

2/00

0/03

2/00

0/03

1/00

0/01

1/00

0/01

0/01

0/03

0/02

0/02

0/01

3/00

0/09

1/00

0/03

1/00

0/03

3/00

0/09

1/00

0/03

1/00

0/03

1/00

0/03

1/00

0/03

2/00

3/00

3/00

1/00

1/00

1/00

0/03

2/00

0/05

3/00

0/07

2/00

0/05

1/00

0/02

3/00

0/07

2/00

0/03

1/00

0/01

1/00

0/01

1/00

0/01

1/00

0/01

3/00

0/04

1/00

0/01

0/05

0/01

1/00

0/01

1/00

0/01

1/00

0/01

2/00

0/02

1/00

0/01

1/00

0/01

1/00

1/00

2/00

0/01

1/00

0/01

1/00

0/01

2/00

0/02

1/00

0/01

2/00

0/02

1/00

0/01

1/00

0/01

0/01

0/01

0/05

0/01

1/00

0/01

2/00

0/02

1/00

0/01

1/00

0/01

1/00

0/01

2/00

0/02

1/00

0/01

1/00

1/00

1/00

1/00

1/00

0/01

1/00

0/03

3/00

0/09

1/00

0/03

1/00

0/03

3/00

0/09

1/00

0/03

1/00

0/03

1/00

0/03

0/01

0/01

0/01

0/01

0/02

0/02

1/00

0/03

1/00

0/03

2/00

0/05

2/00

0/05

1/00

0/03

1/00

0/03

1/00

0/03

1/00

0/03

1/00

1/00

1/00

1/00

2/00

1/00

2/00

7

W7

آلودگی زباله و نبود سیستم دفع
زباله در روستاهای دهستان بازان

TAS
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0/03

6

W6

مردم محلی در فعالیتهای کول
بری مشارکت دارند

0/06

6

S6

مردم با شورای اسالمی روستا و
دهیاران همکاری می کنند

0/03

5

W5

کارگاه بستهبندی انواع مواد غذایی
از محصوالت کشاورزی (سنتی
 صنعتی) و گیاهان دارویی درروستاها وجود ندارد

0/04

5

S5

در صورت بروز هرگونـه مخاطرات
محیطی مشارکت روستایی
وجود دارد

0/01

4

W4

حجم کاربیشتر روستاییان در زمینه
مشاغل دامداری و زارعت است.

0/04

S4

مردم با شوراها و دهیاریهای
روستا همکاری دارند.

0/01

3

W3

نوع دامداری روستای مورد نظر به
صورت خرد است.

0/03

3

S3

خانوارهای روستایی در فعالیت های
عمرانی روستا مشارکت دارند.

0/02

2

W2

راکد ماندن فعالیت های کشاورزی
و بهرهبرداری نامناسب از آب و
زمین کشاورزی

0/02

2

S2

در روستای مورد نظر از نظر قومیت
و عشیره همگنی وجود دارد

0/01

1

W1

در روستای مورد نظر کشت
محصوالت زراعی به صورت دیم
انجام می شود

0/01

1

S1

کشت زعفران

0/05
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جدول  .14ماتریس ارزیابی راهبردهای تهاجمی بر اساس روش کمی استراتژیک (.)QSPM

1/2

1/0

0/9

0/9

1/1

1/0

1/0

0/8

0/9

نقاط قوت Strength

نقاط ضعف Weaknesse
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فصلنامهپژوهشهایروستایی

بر اساس تجزیهوتحلیلهای انجامشده استراتژیهای ارائهشده
در  9مورد در جدول شماره  14گنجاندهشده است .در اين
ماتریس اولویت اول« ،ايجاد زمینههای الزم براي مشارکت
روستاییان در کشت زعفران» است که بر اساس  QSPMباالترین
امتیاز یعنی 1/24را کسب کرده است .راهبرد دوم «استفاده از
آثار تاریخی و مذهبی دهستان بازان در فعالیتهای اقتصادی
گردشگری» است که امتیاز  1/13و راهبرد سوم «حمايت از
بنيه اقتصادي روستاييان در قالب تشکلها و تعاونیهای توليد
و ايجاد زمینههای الزم براي مشارکت روستاییان در بستهبندی
محصوالت کشاورزی» امتیاز  1/03را کسب کرده است.

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش به شناسایی و اولویتبندی توانمندسازی
دهستان بازان در چهارچوب توسعه پایدار پرداخته شده است،
بیشتر پژوهشهای انجامشده در بحث تدوین راهبردهای
توانمندسازی تأکید زیادی بر توانمندسازی زنان داشته است و
کمتر پژوهشی به توانمندسازی جوامع محلی و توانمندسازی
آنان با توجه به مؤلفههای توسعه پایدار پرداخته است .در این
پژوهش عالوه بر ارائه راهبردهایی نظیر تولیدات صنایعدستی
به بازاریابی نیز توجه شده است .همچنین منطقه موردمطالعه
بهصورت جزئیتری انتخاب شده است و پژوهش در سطح
دهستان انجام شده است.و با استفاده از مدل ( )SWOTنقاط
قوت و ضعف و فرصت و تهدید محیط پیرامون دهستان بازان
در غالب ابعاد توسعه پایدار (عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی،
زیستمحیطی) موردتوجه و بررسی قرار گرفته است ،نتایج
بهدستآمده نشان داده است که کشت زعفران و وجود واحدهای
بلوکزنی با امتیاز  ،0/2بهعنوان مهمترین نقطه قوت و راکد
ماندن فعالیتهای کشاورزی و بهرهبرداری نامناسب از آب و
زمین کشاورزی ،با امتیاز  ،0/218بهعنوان مهمترین نقطهضعف و
امکان کشت زعفران و وجود آثار تاریخی و مذهبی بهعنوان بستر
فعالیتهای اقتصادی گردشگری با امتیاز  ،0/26بهعنوان مهمترین
فرصت شناخته شده است .این نتیجه همراستا با پژوهش مرادي
مسیحی و قاسمی ( )2014است .با توجه به نتایج پژوهش آنها،
عدم شناخت کافی از مفهوم و کارکردهاي گردشگري روستایی
در روستاها ،ایجاد آگاهی براي جامعه روستایی مبتنی بر قابلیت
گردشگري روستایی ،براي تبدیل شدن به موقعیت شغلی
مکمل ،از اولین گامهای توسعه گردشگري پایدار و موفق براي
جامعه میزبان و ساکنان است و بروز بحرانهای زیستمحیطی
(خشکسالی و غیره) و بهتبع آن ضعف اقتصاد روستایی با امتیاز
نهایی  ،0/24بهعنوان مهمترین تهدید روستاهای دهستان بازان
ارائه شده است این نتیجه با پژوهش رياحي و پاشازاده ()2014
که به بررسی اثرات خشکسالی بر توسعه روستایی پرداختند هم
سو است ،ازآنجاکه مجموع امتیاز نهایی نقاط قوت  2/27بیشتر
از مجموع امتیاز نهایی نقاط ضعف با امتیاز  0/80بوده است

(جدول شماره  )13میتوان گفت نقاط قوت نسبتاً مناسبی پیش
روی توانمندسازی جوامع محلی روستاهای دهستان بازان وجود
دارد .درزمینه عوامل خارجی نیز نتایج بهدستآمده نشان داد که
تعداد  11فرصت در برابر  7تهدید وجود دارد.مجموع امتیاز نهایی
فرصتها نیز  1/94بهدستآمده است که کمی بیش از تهدیدها
با  1/37است (جدول شماره .)13
یکی از راهبردهای مطرحشده با توجه به نقاط ضعف و قوت
دهستان بازان ايجاد زمینههای الزم براي مشارکت روستاییان
در کشت زعفران بوده است در تبیین این نتیجه میتوان گفت
زعفران به علت نداشتن مخارج کاشت و نیاز کمآبی مهمترین
عامل گسترش و توسعه این گیاه در دهستان بازان است و نکته
قابل تأمل اینکه این گیاه زمانی به آب نیاز دارد که سایر گیاهان
زراعی نیاز به آب نداشته و یا اینکه کمتر به آبیاری نیاز دارند و در
زمینهای دیم هم قابل کشت است
از طرفی راهبردهای استفاده از آثار تاریخی و مذهبی دهستان
بازان در فعالیتهای اقتصادی گردشگری و ايجاد زمینههای الزم
براي مشارکت روستاییان در بستهبندی محصوالت کشاورزی و
بازاريابي این محصوالت بر اساس ماتریس برنامهریزی راهبردی
کمی ( )QSPMامتیازهای  1/13و  1/03را کسب کردند این
نتیجه با نتایج پژوهش کاستالنو 14و همکاران ( ،)2020گری
بوسورث 15و همکاران ( )2020همسو است که به بررسی نقش
مشارکت جوامع محلی در توسعه نواحی روستایی پرداخته است،
نتایج پژوهش آنها نیز نشان داد که تعاونیهای تولید برای بهرهوری
بیشتر از سرمایههای انسانی ،باید از نظر اقتصادی حمایت شوند.
فراهم نمودن زمینههای تشویق و ترغیب روستاییان به کشت
محصوالتی که نیاز به آب کم دارد و همچنین توجه به گردشگری
مذهبی و صنایع بستهبندی محصوالت کشاورزی ،موجب ایجاد
اشتغال برای جمعیت بیکار روستایی در مجاورت محل زندگی
آنها میشود .اشتغال مانع از ایجاد مشکالت ثانویهای همچون
مسائل مربوط به مسکن و بهداشت و درمان و امثال آنها به دلیل
جابجایی نیروی کار روستایی و مهاجرت آنها به شهرها میشود.
تشکر و قدردانی

مقاله مستخرج از پایاننامه است .بدین وسیله از همکاری
استانداری کرمانشاه ،فرمانداری شهرستان جوانرود و اهالی
روستاهای شهرستان جوانرود صمیمانه تشکر میکنیم .این مقاله
حامی مالی نداشته است.

«فاطمه منوچهری و همکاران .تدوین راهبردهای توانمندسازی جوامع محلی در توسعه پایدار نواحی روستایی»

14. Castellano
15. Gary Bosworth
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