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 چکیده
 از روستایي توسعه به دستیابي برای دولت منظور این به و است دولت سیاست اصلي محورهای از یکي روستایي، مناطق وسعهت       

 درابزارها  ترینمهم از یکي عمراني هایگذاریسرمایه. است آورده در اجرا مرحله به را متعددی اقدامات و کرده استفاده مختلف ابزارهای

 مثل متفاوتي محورهای دارای که بود شاهد اجتماعي نظام در توانمي را رانيعم گذاریسرمایه پیامدهای از بخشي. است زمینه این

 روش. است کشور روستاهای سازیظرفیت در دولت هایگذاریسرمایه ثیرتأ بررسي تحقیق این هدف .است سازیظرفیت و سازیتوانمند

-مي تشکیل بیدگل و آران ناحیه روستای 77 در ساکن نفر 71197 کلیه را تحقیق آماری جامعه. است پیمایشي و اسنادی نوع از تحقیق

 خود پرسشنامه با اطالعات گردآوری از پس  پیمایش، روش در. گردید تعیین نفر 972 کوکران گیرینمونه از استفاده با نمونه حجم. دهند

 استفاده b کندال استنباطي و توصیفي یآمار هایروش از متغیرها سنجش سطح به توجه با  ،SPSS افزارنرم با اطالعات پردازش و ساخته

 روستا سیساتتأ از نگهداری ظرفیت ایجاد: سازیظرفیت و عمراني گذاریسرمایه میزان میان یرابطه دهدمي نشان نتایج. است شده

(858/8sig=  )، روستا مدیریت در بهبود و تغییر (851/8sig=  )، عمراني هایفعالیت در نقش پذیرش (813/8sig=   )817/8) وsig= 

-گذاریسرمایه با دولت بنابراین .باشدمي ناحیه یروستاها در (  =818/8sig) دولتي هایسازمان مداخله از ناشي تغییر و کنترل قدرت و ( 

 ینيآفرنقش نیز نشینانروستا هنوز و است برخوردار ناچیزی کارآمدی از روستایي جوامع سازیظرفیت ارتقاء و تقویتدر عمراني های

 . ستنده قایل خود برای روستایي توسعه در را کمتری

  

 . بیدگل و آران ،اجتماعي اثرات بیدگل، و آران روستاهای دولت، ،سازیظرفیت ،گذاریسرمایه :کلیدي هايواژه
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 :لهمسأ بیان

)سعیدی و همکاران،  ستا جامعه برای توسعه و رفاه ساختن فراهم هادولت استقرار اهداف تریناساسي از یکي      

 توسعه فرایند در و (78: 7919 دوفومیه،) داشته بر در را دولت کنش همواره توسعه فرایند نتیجه در. (51: 7985

 هایراه به اندکرده سعي هادولت(. 271: 7989 رضواني،) باشدمي گذاراثر عامل و مهم محورهای از یکي دولت

 بنابراین،(. Lea et al, 1981: 9) باشند ارتباط در خود روستایي ایفقر سئلهم با متفاوت هایانگیزه با و مختلف

 دارد روستایي یتوسعه جمله از توسعه، فرایند در اساسي نقش آن ساختار و دولت ایدئولوژیکي و سیاسي فلسفه

 است رناپذیرانکا( آن بودن ارندهبازد خواه یا) توسعه روند در دولت اهمیت و نقش (.57: 7981 شکوری،)

(Shakoori, 2002: 96.) بخش یتوسعه و ارتقاء برای را يیهاسیاست توسعه حال در مناطق بیشتر در هادولت 

 هایسیاست واقع در و شودمي منجر انحرافي اقتصادیِ هاییزهانگ به هاسیاست این اکثر ولي کنندمي اتخاذ روستایي

 بخش گذشته، هایدهه طي ایران در (.11: 7981 دارابي،) است وستایير نیافتگيتوسعه اصلي دلیل ها،آن روستایي

 با و رنامهب اساس بر. گرفت صورت کشور کالن توسعه هایبرنامه چهارچوب در روستایي توسعه مراحل از ایعمده

-مي تدول که هایيهزینه از دسته سه برنامه طي یرد،گمي صورت بخشي صورت به که ریزیبرنامه ماهیت به توجه

 روند در که هستند عمراني هایهزینه میان این در. عمومي و جاری عمراني، هایهزینه: از عبارتند دهد انجام تواند

 گذاریسرمایه هر .(239: 7913 بوجه، و برنامه سازمان) است اهمیت حائز روستایي توسعه ویژه به کشور توسعه

 منجر باید روستایي توسعه راستای در که است جدیدی متغیر مثابه به گیردمي صورت روستایي هایعرصه در ولتد

 تا رودمي انتظار ترتیب این به .داد قرار بررسي مورد گوناگون ابعاد از توانمي را تحوالت این که گردد حوالتيت به

 البدیک و اقتصادی اجتماعي، هایبخش در موجود هایسیستم خرده بهبود به منجر بخش هر در هاگذاریسرمایه

 .شود

 در انساني هایسکونتگاه پایدارتوسعه اصلي هدف تحقق برای ضروری عناصر از یکي عنوان به سازیظرفیت       

 مدني جامعه هایگروه نمودن شامل منظور به همکاری گسترش بر ویژه به بحث این. است شده شناخته امروز دنیای

 و دولتي هایبخش میان خصوص به مشارکت ایجاد با معموالً ازیسظرفیت. دارد کیدتأ عیار تمام شرکای عنوان به

 با آن انطباق و هامهارت فردی، آموزش به سازیظرفیت .(United Nations, 2001: 129) است همراه خصوصي

 نهادها به خاص طور به و گسترده طور به اجتماع به همچنین و محیطي زیست شرایط و اجتماعي اقتصادی، تغییرات

 ثرمؤ سازیظرفیت(. University of Foreign affairs, 2000: 9) گرددمي باز آن هایزیرساخت و هازمانسا و

 و شواهد .بیانجامد افراد و هاگروه و اجتماعات ها،سازمان نهادها، دولت، همیاری و متقابل ارتباط تقویت به تواندمي

 78985 مبلغ 7911 -7938دوره طي که است آن از اکيح عمراني هایگذاریسرمایه با ارتباط در موجود مدارک

 شکل به نیز ریال میلیون 15888 معادل مبلغي و اینقطه صورت به بیدگل و آران ناحیه روستاهای در ریال میلیون

 1757 و 7183 با برابر ترتیب به ناحیه روستاهای برای ارقام این سرانه. است شده هزینه (ایپهنه) غیرمستقیم

 با برابر مدت این طي اینقطه صورت به عمراني گذاریسرمایه ساالنه میانگین ارتباط همین در. است ریال میلیون

 ریال میلیون 2851 برابر مدت این طي ایپهنه صورت به عمراني گذاریمایهسر ساالنه میانگین و ریال میلیون 7821

 کل از مجموع در که دهدمي نشان نیز وستاهار تفکیک به نيعمرا هایگذاریسرمایه وضعیت بررسي .است بوده

 از بخشي. است شده هزینه روستا هر در ریال میلیون 7/5817 معادل متوسط طور به ریال، میلیون 82859

 توانمندسازی، مثل متفاوتي محورهای دارای که بود شاهد اجتماعي نظام در توانمي را دولت گذاریسرمایه یپیامدها

 متعددی هایشاخص دارای که است گرفته قرار توجه مورد سازیظرفیت محور تحقیق این در. است سازیظرفیت
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 سازیظرفیت در هاگذاریسرمایه حجم به توجه با میزان چه به دولت که است مطرح السؤ این اینجا در. است

 مطرح فرض این السؤ توجه با است؟ بوده موفق روستایي توسعه  به دستیابي برای بیدگل و آران ناحیه روستاهای

 ثیرتأ کندمي تالش تحقیق بنابراین. است بوده ثرمؤ روستاها سازیظرفیت در دولت هایگذاریسرمایه :که شودمي

 در روستایي پایدار توسعه به یابيدست برای سازی ظرفیت در دولت توسط شده انجام عمراني گذاریسرمایه حجم

 .نمایدو تحلیل  بررسي را بیدگل و آران ناحیه

 :تحقیق پیشینه

 در دولت شنق به ایحاشیه و جنبي صورت به هاآن اکثر که هاگزارش و تحقیقاتاز  برخيدر جدول زیر به        

 شود.، اشاره مياندپرداخته روستاها توسعه
 پژوهش نتايج و محتوا سال لفمؤ

 لي ام.ا.دیوید

  پي.د و
7385 

 و مشکالت مسائل، به و پرداخته آسیایي توسعه حال در کشورهای يروستای توسعه در دولت نقش بررسي به  

 .کنندمي اشاره مختلف کشورهای در روستایي توسعه هایطرح و هااستراتژی و روستایي توسعه هایرهیافت

 2882 شکوری
 جامعه و تایيروس توسعه متغیرهای و پرداخته ایران اسالمي انقالب از بعد روستایي توسعه در دولت نقش بررسي به

 .است کرده تحلیل را انقالب از بعد روستایي توسعه هایسیاست و داده قرار بررسي مورد را اسالمي انقالب و روستایي

 و هیزل فن،

 تورت
2889 

 این از حاصل نتایج. اندپرداخته هندوستان کشور در فقر کاهش و کشاورزی رشد در دولت مخارج نقش بررسي به  

 .دارد روستایي فقر کاهش بر را تاثیر بیشترین دارای سازی جاده امور در بیشتر گذاریسرمایه که ددا نشان مطالعه

 2889 فن

 بررسي نتایج. است کرده برآورد دولت مخارج مختلف انواع اثرات تخمین منظور به را همزمان معادالت سیستم یک

 و روستایي آموزش آبیاری، کشاورزی، توسعه و قتحقی در دولتي های گذاری سرمایه ترتیب به که داد نشان آنها

 .است داشته روستایي فقر کاهش و کشاورزی رشد بر توجهي قابل تاثیرات ها زیرساخت

 فن،

 و جیتسوشن

 متاکناوات

2889 

 بررسي نتایج. کردند بررسي تایلند روستایي مناطق در را روستایي فقر بر دولت گذاری سرمایه مختلف انواع اثرات  

 و روستایي آموزش آبیاری، کشاورزی، توسعه و تحقیق در دولتي های گذاری سرمایه ترتیب به که داد نشان اآنه

 .است داشته روستایي فقر کاهش و کشاورزی رشد بر توجهي قابل تاثیرات ها زیرساخت

 2881 فن و ژنگ

 با. است کرده کمک روستایي یغیرکشاورز و کشاورزی های بخش در تولیدات رشد به دولتي هایگذاری سرمایه  

 مورد منطقه در گذاریسرمایه نوع براساس ای،منطقه هاینابرابری کاهش در هاگذاریسرمایه این تاثیر حال، این

 .است متفاوت مطالعه

 2885 غفاری
 به نهایت در و تحلیل را روستاها توسعه در مشارکتي توسعه و دولت نقش سپس و روستایي توسعه و دولت رابطه

 .کند مي اشاره روستایي توسعه  در ایران دولت نقش

 و پاتریک

 اکلي
2888 

 فرایندی سازی ظرفیت که است معتقد اند نگاشته هبیتات برای سازی ظرفیت باب در را ای زمینه پس مقاله که

 .شود مي شامل را بازیگران تمام که است گو پاسخ و پذیر تاثیر انعطاف، قابل دائمي،

 7981 دارابي
 ناحیه در توسعه به دستیابي در را شده انجام عمراني گذاری سرمایه حجم و مردمي مشارکت ارتباط تا کندمي تالش

 .دارد وجود روستایي فضایي توسعه و گذاری سرمایه  مشارکت، بین ارتباطي چه که دهد نشان و نماید بررسي کاشان

 و دارابي

 سعیدی
7985 

 روستاییان مهاجرت از جلوگیری در آن اثرگذاری و روستایي توسعه در دولت دخالت یاثرگذار میزان ،خود تحقیق در

 روستایي هایبرنامه هاینارسایي تریناساسي از یکي که رسندمي نتیجه این به نهایت در و تحلیل را کاشان ناحیه در

 فکری هایدگرگوني و سو یک از یاقتصاد – اجتماعي تحوالت به الزم عنایت عدم عمراني هایگذاریسرمایه ویژه به

 .است بوده دیگر سوی از ادراکي –

 و شاطریان  

 پور گنجي
7983 

 نتیجه. اندداده قرار مطالعه مورد را ابوزیدآباد بخش روستاهای توانمندسازی در عمراني هایگذاری سرمایه اثرات

. ندارد وجود روستاها توانمندسازی و عمراني گذاریسرمایه میزان میان همبستگي دهدمي نشان آنها میداني مطالعات

 .نسازد متاثر چندان را روستاها توانمندسازی ها،گذاریسرمایه در نوسان تا گرددمي باعث این

پورطاهری و 

 همکاران
7983 

 منظور به مطالعه مورد روستایي مناطق کالبدی و نهادی اقتصادی، اجتماعي، هایظرفیت میزان گیریاندازه درصدد

 منطقه در لرزه زمین تاثیرات کاهش هدف با سازیظرفیت نقش علمي تبیین و زلزله مخاطره تاثیرات با مقابله

 و تاثیرات از کاستن برای مطالعه مورد روستاهای در موجود هایظرفیت نبودن کافي از تحقیق، نتایج. است روستایي

 . دارد حکایت لزره زمین خطر پذیری آسیب

 . 7939، تحقیق های یافته: منبع   
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 :نظري مبانی

 دولت اهمیت مورد در سوم جهان کشورهای توسعه ادبیات در. دارد بر در را دولت کنش همواره توسعه فرایند       

 در زیادی نقش که است نیروهایي از یکي عنوان به و دارد وجود کلي توافق اقتصادی توسعه فرایند پیشبرد برای

م.  7318 دهه از (.78: 7919 دوفومیه،) کندمي ایفا ایيروست تغییر زمینه در جمله از امع،جو این تغییر فرایندهای

 دولت ساختارهای مختلف نواعا(. 11: 7987 ،کانیرز) گرفت قرار کیدتأ مورد جدی طور هب توسعه در دولت نقش

 ،ندک ایفا تواندمي دولت که را هایينقش گستره که است ساختار این و دآورنمي پدید را متفاوتي کنش هایظرفیت

 به انحصاری قدرت از که نهادهایي از است عبارت دولت که تعریف این به عنایت با(. 15: 7988،اوانز) کندمي مشخص

 باشد پذیرا تواندمي دولت که هایينقش گیرد،مي شکل جغرافیایي احیهن یک در مشخص اجتماعي نقش ایفای منظور

 معین عمومي نهادهای نگهداری و ایجاد به دولت ترتیب این به (.787: 7919 متوسلي،) است متنوع و تفاوتم بسیار

: 7919 رینولدز،) پردازدمي نباشد، منافعشان در که افراد از کوچکي گروه یا فرد که را مشخص عمومي امور اجرای و

 طي در. است بوده متفاوت توسعه در آن مداخالت و دولت نقش میزان و متفاوت هایسال طي هااندیشه این .(288

 که است دولت این و است دولت دوش بر اقتصادی توسعه مسئولیت که بود این بر عقیده 7318 تا 7315 هایسال

 دهند حرکت 7پایدار خود رشد سوی به را جوامع و آوریجمع را منابع تواندمي و دارد را اندیشيعاقبت توان و دید

(Rand, 2004: 65) .در توسعه روند در هاآن دخالت میزان اساسبر  هادولت عملکرد و نقش مجموعه به توجه با 

 :هستند تشخیص قابلبه شرح زیر   هادولت از گروه سه سوم جهان

 .توسعه به نسبت تفاوتبي هایدولت -9 میاني هایدولت -2 گراتوسعه هایدولت -7

 در و بوده جامعه توسعه دنبال به دولت که چرا ؛داد قرار طبقه میاني طیف در انتومي را ایران همچون کشوری       

 سه بین نتوانسته هنوز که دارد قرار مراحلي در اما آورد،مي عمل به نیز را متفاوتي هایتالش و اقدامات راستا این

 برقرار را متناسب و ینهبه ارتباط آن با مرتبط نهادهای و مدني جامعه و خصوصي بخش دولت، یعني جامعه رکن

 شمار هب مشارکت مباحث مجموعه در نویني بحث سازیظرفیت موضوع دیگر، سوی از (.288: 7919 رینولدز،) سازد

 توسط سازیظرفیت 7337 سال در. گرددمي باز 7338 دهه اوایل و 7388 دهه اواخر به آن پیدایش زمینه و رودمي

 :شد تعریف یرز شرح به و عام مفهوم به ملل سازمان

 مشروع و مشخص کاری چارچوب و هااستیس با توانمند محیطي ایجاد -

 اجتماعي مشارکت یبردارنده در نهادی توسعه -

 مدیریت نظام تحکیم و انساني نیروی توسعه -

 ,International Council for science) دارند شرکت آن در نفعذی افراد همه که بلندمدت و مداوم فرایندی -

 :است زیر مفهوم دربردارنده تعریف این (.11 :2002

-مي قادر را آنها که آموزش و اطالعات به دسترسي و مهارت و دانش با فردی تجهیز فرایند: انساني منابع توسعه -

 .باشند اثرگذار ثریؤم صورت به تا سازد

 بلکه ها،سازمان درون تنها نه مشارکتي، های نوآوری و روندها با توام مشارکتي مدیریت ساختار: سازماني توسعه -

 .است اجتماعي و شخصي عمومي، مختلف، هایبخش و مختلف هایسازمان بین روابط

 .نهادها و هاسازمان توانمندسازی برای منظم و مشروع تغییرات ایجاد: توسعه( مشروع) قانوني و نهادی چهارچوب -

                                                           
1
.sustained self 
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 هدف، با مرتبط خاصي کار انجام برای الزم وانایيت داشتن که دارند کیدتأ نکته این بر سازیظرفیت تعاریف ترینمهم

. آیدشمارمي به توانمندسازی مقدمه سازیظرفیت نیز دلیل همین به. آیدمي شمار به گام تریناساسي و گام اولین

 :پذیرفت سازیظرفیت تعریف عنوان به توانمي را زیر تعریف پس

. بپردازند خود تموقعی تحکیم به توانندمي آن طریق از افراد یا و اجتماع که گرددمي باز ابزاری به سازیظرفیت     

 داخل به زادرون و بیرون از چیزی کردن وارد مفهوم به و است موجود هایتوانایي تقویت بر کیدتأ سازیظرفیت لذا

( معنوی و مادی) موجود هایدارایي به بخشي تحرک و تقویت و هادارایي از برخورداری مفهوم به بلکه نیست جامعه

 و قوی روابط ایجاد مفهوم به سازیظرفیت. باشد برونزا و پایین به باال از و شده تحمیل تواننمي لذا. است جامعه در

 اساس بر و ارائه اقدامات از سری یک زمینه در را خود عقاید بتوانند جامعه اعضای آن طي که است مراحلي مجموعه

 به لذا. است طرح یک در خاص اقدامات اجرای و گذاریهدف قابلیت افزایش ممفهو به همچنین. نمایند عمل آن

 :Austen Peggy, 2003) است موجود منابع محدودیت به واکنش در قوی و مشترک قدرت از برخورداری مفهوم

 يیهاارچوبچ و هاسازمان تقویت معنای به و رفته فراتر افراد آموزش از مفهومي، نظر از سازیظرفیت بنابراین(. 2

 (.7 شماره شکل). کنندمي فعالیت آن در هاآن که است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .(Davidson, 2000: 7: )مأخذ -سازيظرفیت مفهوم -7 شکل

 سازماني حمایت و گردیده تضمین آن بودن مرتبط تا یابد توسعه محلي سطح در باید سازی ظرفیت راهبردهای       

 توسط جدید نیازهای بیان یکي،. شود فعال اصلي یحوزه دو است الزم. آید دست به محلي انسیاستگذار نیاز مورد

 کارانه محافظه رفتار. ندارد وجود تغییر به نیاز آگاهي، معموالً زیرا. باشد دشوار تواندمي که جدید و موجود عوامل

 برای جدید نیازهای است الزم اینکه، دوم. است مقرراتي و خشک( ساالر دیوان) اداری مقامات از بسیاری بارز نشانه

 آنها است ضروری و گردیده مشخص باشد، نیز کارانه محافظه است ممکن که سازیظرفیت خدمات کنندگان مینتأ

 و مهارت دانش، به که را جدیدی هایآموزش سازی،ظرفیت بنابراین،. نمود ذیرپولیتمس شرایط تغییر خصوص در را

 (.United Nation Center for Human settlement, 2001: 5) گرددمي شامل نیز رددا یازن جدید مواضع

  .(2شماره  شکل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محیط خارجي

 ي و قانونيچهارچوب سازمان

 نقاط مهم مداخله

حوزه های 

کلیدی 

 ظرفیت سازی
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 (Davidson, 2000: 8: )خذمأ -سازي ظرفیت راهبرد نقش -6 کلش

 یافته ییرتغ راهبردی ریزیبرنامه یعني ترمشارکتي اشکال سوی به توسعه کنترل از فعالیت  کانون اینجا در      

 به قادر مشترکاً که يفمختل هایگروه میان ابتکاری هایمشارکت و خالق رویکردهای بر پدید نو رویکرد این در. است

 افراد میان روابط ارتباط، در مهارت که اینجاست در. است گردیده بیشتری کیدتأ هستند، الزم منابع نمودن عمل وارد

 به آنها ترویج و نبوده سازگار دولتي هایسازمان فرهنگ با معموالً یاتخصوص این. هستند حیاتي امری گفتگو، و

 بخش دو به به توانمي را سازیظرفیت(. 228: 7988 انساني، هایسکونتگاه مرکز گزارش) دارد نیاز مستمر تالش

 .اجتماعي( ب انساني( الف :کرد تفکیک

 شرایط و اجتماعي اقتصادی، تغییرات با آن انطباق و هامهارت فردی، آموزش به سازیظرفیت ولا مورد در       

 و هاسازمان و نهادها به خاص طور به و گسترده طور به اجتماع به موضوع دوم، مورد در. گرددمي باز محیطي زیست

 مجموعه به اجتماعي ظرفیت (.University of Foreign affairs, 2000: 9) گرددمي باز آن هایزیرساخت

 یا خاص امری انجام برای نیاز مورد منابع شامل تواندمي که گرددمي باز اجتماع یک درون در موجود هایدارایي

 ظرفیت که است آن بر فرض اجتماعي ظرفیت راستای در. باشد رخداد یک انجام برای رهبری و تخصص آگاهي،

 الزم هایاستراتژی تعیین و کالتمش حلراه ارائه برای چیزی اجتماع اعضای تمامي اینکه از است عبارت اجتماعي

 وجود باال به پایین و پایین به باال استراتژی جانبه دو ریزیبرنامه فرایند در (.Austen Peggy, 2003: 2) دارند

 مکاني شرایط با انطباق و انعطاف بلکه ؛است شده تعیین قبل از و ثابت هایچارچوب ردط مفهوم به تنها نه این. دارد

 از هابرنامه اینکه ضمن. کرد خواهند لهمداخ مختلفي هایشاخص فرایند این طي در که است آن صليا شرط زماني و

 و ثبتم نتایج ولي است شده ترسخت تر،طوالني فرایند اگرچه و شده نزدیک مردم نیازهای و عیني به ذهني حالت

 (. 9)شکل شماره  .(Appadurai, 2000: 25) بود خواهد ترسهل آن اجرای

 

 

 

 

 

 نظارت

 ارزیابي

 تحقیق

 مستندسازی

 

 راهبرد ظرفیت سازی

 راهبرد توسعه روستایي

+ 

 تقاضای منتخب و موثر

 تامین منابع مالي

 بیان نیازها

 ظرفیت بهتر

های تامین کننده

 ظرفیت سازی 
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 . 7939، تحقیق های یافته منبع: -سازي ظرفیت در دولت گذاري سرمايه نقش -9 شکل

 :تحقیق روش

 نیاز هاشاخص از برخي تحلیل برای. است شده استفاده پیمایشي و اسنادی هایروش از تحقیق این اجرای برای      

 در نمونه حجم تعیین به اقدام ناحیه جمعیت به توجه با. گردد آوریجمع مالز اطالعات روستایي افراد از تا است

 حجم ناحیه، نفری 71197 جمعیت به توجه با و( 773: 7915 نیا،افظح) کوکران روش از استفاده با که گردید روستا

 بر هانمونه تعداد که است شده بندیطبقه گیرینمونه تحقیق، این در گیرینمونه روش .گردید تعیین نفر 972 نمونه

 این در (.7)جدول شماره  .اندگرفته قرار پرسشگری مورد تصادفي صورت به و توزیع روستا در جمعیتي سهم اساس

 محاسبه آلفای میزان. گرفت قرار تحلیل موردSPSS ر افزانرم از استفاده با و شد تهیه ساخته خود پرسشنامه راستا

 هایگویه و شده گرفته کار به پرسشنامه در هاسازه پایایي احراز برای الزم دقت هک گفت توانمي و است( 89/8) شده

-روش از استفاده با هاشاخص تحلیل همچنین. دارند دروني همبستگي یکدیگر با متغیرها سنجش برای شده طراحي

  .گرفت قرار بررسي مورد b کندال همبستگي ضریب استنباطي آماره و توصیفي آماری های
 نمونه روستاهاي هاي ويژگی -7 لجدو

 آباد علي یزدل روستا نام

 کویر

 آباد محمد

 کویر

 قاسم یزدالن کاغذی

 آباد

 حسین

 آباد

 علي فخره

 آباد

 محمد

 آباد

 ریجن

 878 7813 821 115 7888 551 282 7138 7389 7998 2272 جمعیت

 75 19 78 71 93 71 1 95 15 92 52 نمونه حجم

 . 7932، تحقیق های افتهی: منبع            

 :مطالعه مورد منطقه شناخت

 کویر غربيجنوب حاشیه در مربع کیلومتر 8857 وسعت با اصفهان استان توابع از بیدگل و آران شهرستان       

 و جغرافیایي طول دقیقه 25 و درجه 52 تا دقیقه 27 درجه 57 مختصات در شهرستان این. است شده واقع مرکزی

 این(. 8 :7985 بیدگل، و آران شهرداری) باشدمي جغرافیایي عرض دقیقه 98و درجه 91 تا دقیقه 11 و درجه 99

 شکل) .است روستا 77 و کویرات و کویر دشت، سفید دهستان سه و کویرات و مرکزی بخش دو دارای شهرستان

 سرمایه گذاری دولت

 

 ایجاد ظرفیت نگهداری از تاسیسات

 

 مدیریت بهبود در

 

 

 ظرفیت سازی

 

 توسعه پایدار روستایي

 

 خودگرداني

قدرت کنترل رخدادهای ناشي از  پذیرش نقش در فعالیت های عمراني

 مداخله سازمانهای دولتي
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 بوده نفر هزار 31183 رب بالغ 7938 سال در کشور عمومي سرشماری آخرین اساس بر شهرستان جمعیت(. 1 شماره

 (.7938ایران، آمار مرکز) است بوده نفر 71197 آن روستایي جمعیت که است

 
 مطالعه مورد منطقه جغرافیايی موقعیت -1 شکل

 :و تجزيه و تحلیل تحقیق هايافته

-28 نپاسخگویا درصد 8/8 که گفت باید بررسي مورد نمونه هایویژگي مورد در آمده، بدست نتایج به توجه با       

 مهاجرت دهنده نشان که داشتند سال 18 باالی پاسخگویان درصد 7/15 و ساله 18-97 بین درصد 78 ساله، 98

  درصد 1/18 هم زنان تعداد .دهندمي تشکیل درصد 3/58 با مردان را آماری جامعه افراد ترین بیش. باشدمي جوانان

 2/8 تنها و دیپلم 1/27 زیردیپلم، درصد 7/17 سواد،بي درصد 7/97 تحصیالت نظر از. اندداده اختصاص خود به را

. است تومان هزار 888 تا 187 بین آماری جامعه دهنده تشکیل افراد اکثر مدآدر. دارند دانشگاهي تحصیالت درصد

 در پاسخگویان درصد 2/51. هستند دارا را درآمد میزان ترینبیش درصد 1/8 و درآمد میزان ترینمک درصد 8/78

 بیکار، افراد شامل و نداشتند شغلي هاآن از درصد 9/71 و کارگر درصد 9/97و مشغولند کشاورزی به حاضر حال

 .شودمي شامل را افتاده کار از و بازنشسته

 :سیساتتأ از نگهداري ظرفیت ايجاد

-سرمایه از شينا که فیزیکي سیساتأت از دسته آن که است مفهوم این به سیساتتأ از نگهداری ظرفیت ایجاد      

. دارند برعهده را آن از نگهداری مردم حاضر حال در و شده سپرده مردم به گردیده ایجاد روستاها در عمراني گذاری

 در .گرفت خواهد قرار ارزیابي مورد روستایي مردم توسط سیساتتأ از نگهداری شیوه شاخص این سنجش منظور به

. شد السؤ روستا مردم از شده احداث روستاها در دولت توسط آنچه و سیساتتأ از نگهداری وظیفه شده انجام بررسي

 و هاسازمان به آنرا درصد 9/13 ،است مردم یبرعهده کار این که داشتند اعتقاد مردم از درصد 9/21 تنها پاسخ در

 این بر. اندانستهد دهیار و شورا وظایف جزء ار هافعالیت این نیز صد در 2/25 و اندداده ارجاع مسئول هایدستگاه

 (. 2شماره  جدول) .اندشده نقش مترینک پذیرش به حاضر مردم اساس
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 بیدگل و آران ناحیه در روستايیان ديدگاه از سیساتتأ نگهداري و حفظ لیتمسؤ -6 جدول

 روستا نام
 دهیار شورا

 و شورا

 معتمدین

 مسئولین

 مربوطه
 کل مردم

 درصد تعداد درصد تعداد درصد ادتعد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 788 92 7/59 71 8/18 75 8 8 8 8 8 8  آباد علي

 788 15 8/18 27 9/99 75 8 8 2/2 7 1/71 8 آباد محمد

 788 52 1/89 99 1/79 1 1/5 9 3/7 7 9/75 8 یزدل

 788 93 8 8 5/87 21 8 8 9/99 79 7/5 2 آباد حسین

 788 75 8 8 9/59 8 8 8 8/28 1 28 9 ریجن

 788 78 8 8 5/82 78 8 8 5/91 8 8 8 آباد علي

 788 71 2/71 2 5/18 77 8 8 8 8 7/1 7 فخره

 788 71 8 8 1/17 78 8 8 2/71 2 2/71 2 آباد قاسم

 788 95 8 8 8/82 23 8 8 7/71 8 8 8 کاغذی

 788 19 3/8 9 7/11 73 8 8 5/25 77 2/29 78 محمدآباد

 788 1 8 8 1/85 8 8 8 2/71 7 8 8 یزدالن

 788 972 9/21 18 9/13 751 1/5 9 1/71 15 8/78 91 جمع

 . 7939، تحقیقتحلیلي  های یافته: منبع      

 ارتباط هیچگونه سیساتتأ نگهداری و حفظ ظرفیت ایجاد و عمراني گذاریسرمایه حجم میان ارتباط برررسي       

 ارتباط عمالً که است کمتر و 258/8 حداکثر در موجود همبستگي موارد تمامي در و دهدنمي نشان را معناداری

 و توان ایجاد شاخص در عمراني گذاریسرمایه که داشت اظهار توانمي اساس براین. دهدنمي نشان را قوی و معنادار

-مي شده ارائه هایداده به توجه با .است نداشته نقشي گونه هیچ سیساتتأ از برداریبهره و نگهداری حفظ، ظرفیت

 :نمود استنتاج را زیر نتایج توان

 هر به شده احداث آنچه که است معنا بدان این و ندارند مداخله به اعتقادی مردم نگهداری، و حفظ زمینه در( الف

 بین در مشارکت عنوان به آنچه( ب .گرددنمي محسوب دارد تعلق آن به که روستایي سیستم از جزیي دلیل،

 از بعد دیدگاه این و شودمي مربوط مردم توسط هاهزینه از بخشي پذیرش به ،است شده پذیرفته دولتي کارگزاران

 خاطر تعلق عدم( ج .است مردم نزد مناسب سازیظرفیت هرگونه از غفلت معنای به که است شده تقویت انقالب

 به عمراني هایاریذگسرمایه بنابراین. است دولتي کارگزاران و دولت دیدگاه از ناشي مردم بین در گرفته شکل

 سازی ظرفیت زمینه در نیز ایشایسته نتایج به و بوده مردم نزد الزم ظرفیت ایجاد برای الزم هایتوانایي فاقد تنهایي

 (. 9)جدول شماره  .شود نمي منجر
 تاسیسات نگهداري و حفظ ظرفیت ايجاد و عمرانی گذاري سرمايه بین همبستگی ضريب -9 جدول

 معناداری سطح همبستگي میزان مستقل متغیر آزمون نوع

 858/8 258/8 عمراني گذاری سرمایه b کندال

 . 7939، تحقیقتحلیلي  های یافته: منبع                             

   :روستا مديريت در بهبود و تغییر

 گذاریسرمایه که میزان هر به وراین از و باشد همراه مردمي مداخالت با باید روستا در دولت هایگذاریسرمایه       

. یابد انعکاس روستایي جامعه در نوعي به موضوع این و گرفته فزوني مردم ظرفیت و قدرت رودمي انتظار یابد افزایش
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 گیریتصمیم مختلف یهاکانون دیگر سوی از و باشد مشهود روستا مدیریت وضعیت در انسجامي باید دلیل همین به

 شناسایي روستا معتمدین و بزرگان عنوان به را آنها و باشند داشته اعتقاد آنها به مردم که اشدب گرفته شکل روستا در

 روستا در عمراني گذاریسرمایه .گرددمي ارزیابي دولت گذاریسرمایه میزان با رابطه در طبیعتاً موضوع این. کنند

 جمله از. گذارد برجای روستا در گوناگوني یپیامدها رودمي انتظار که گرددمي روستا در خاصي مالي گردش باعث

 از است عبارت است توجه جالب میان این در آنچه. است روستاها در موجود مدیریت سیستم بر آن اثرات پیامدها این

 یا و ؟بگیرد شکل گیریتصمیم برای روستا در جدید هایکانون است شده باعث عمراني هایگذاریسرمایه آیا اینکه

 رودمي انتظار ؟هستند کساني چه نیازها دهندگان تشخیص دیگر سوی از ؟است توجه مورد موجود هاینکانو همان

 با و باشد آورده ارمغان به روستا برای را جدیدی هایقابلیت باید سازیظرفیت پي در عمراني هایگذاریسرمایه که

 با که باشد ایجادکرده گیریتصمیم برای وعيمتن هایکانون مردم، برای کنترل قدرت و گیریتصمیم ظرفیت ایجاد

 در رخدادی چنین که دهدمي نشان شده انجام هایبررسي .باشد داشته تفاوت اندکي است رسومم که آنچه

 که اندهداشت اعتقاد هاآن درصد 5/11 مطالعه مورد افراد مجموع از که چرا ،است نداده رخ بررسي مورد روستاهای

 در گیرندهتصمیم افراد که باورند این بر نیز درصد 5/9 حال عین در. هستند روستاها در رندهگیتصمیم افراد شورا

 در ثرمؤ را شوراها افراد، از درصد 87 از بیش اساس این بر. دهندمي تشکیل سفیدانریش و شوراها را روستاها

 روستایي مدیریت سیستم در که ددار آن از حکایت موضوع این. دانندمي روستا در شده انجام هایگیریتصمیم

 راستا این در چشمگیری نقش باسواد افراد روستا در سواد سطح افزایش با مثال عنوان به. است نداده رخ تغییری

 (.1شماره  جدول) .اثرگذارند مذبور تصمیمات در این افراد که داشتند عقیده درصد8/8 تنها و ندارند
 مردم نظر از ناحیه ايروستاه در گیرنده افرادتصمیم -1جدول

 روستا نام
 شورا

 سفیدان ریش

 شورا و

 و شورا

 باسواد افراد
 کل دهیار باسواد افراد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 788 92 1/78 8 25/8 2 8 8 5/72 1 5/82 28  آباد علي

 788 15 9/59 21 8 8 8 8 8 8 8/18 27 آباد محمد

 788 52 8 8 8 8 8 8 3/7 7 38 57 یزدل

 788 93 8 8 8 8 8 8 8 8 788 93 آباد حسین

 788 75 9/99 5 8 8 8 8 8/8 7 88 3 ریجن

 788 78 5/72 2 8 8 8 8 8 8 5/81 71 آباد علي

 788 71 8 8 8 8 8 8 8 8 788 71 فخره

 788 71 8 8 8 8 8 8 8 8 788 71 آباد قاسم

 788 95 1/77 1 8 8 8 8 1/77 1 7/11 21 کاغذی

 788 19 2/91 78 8 8 8 8 9/2 7 1/88 28 محمدآباد

 788 1 8 8 8 8 8 8 8 8 788 1 یزدالن

 788 972 2/78 51 81/8 2 8 8 5/9 77 5/11 212 جمع

 . 7939، تحقیقتحلیلي  های یافته: منبع       

 هایگذاریسرمایه بین که دارد آن از حکایت عمراني هایگذاریسرمایه حجم با موضوع این طارتبا بررسي       

 به. ندارد وجود قوی و معنادار ارتباط  که است 111/8 معادل همبستگي روستاها در گیرندهتصمیم افراد و عمراني

 نیست راثرگذا تنها نه عمراني گذاریسرمایه روستاها در گیریتصمیم ایراست در که نمود استنتاج توانمي ترتیب این
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 .باشد اثرگذار روستایي مدیریت روند در تواندنمي عمراني هایگذاریسرمایه ورتص این در. باشندمي نیز اثرپذیر بلکه

 (. 5)جدول شماره 
 روستاها در گیرنده افرادتصمیم و عمرانی گذاري سرمايه بین همبستگی ضريب -6جدول

 یمعنادار سطح همبستگي میزان مستقل متغیر آزمون نوع

 851/8 111/8 عمراني گذاری سرمایه b کندال

 . 7939، تحقیقتحلیلي  های یافته: منبع                                 

 پاسخ در که گرفت قرار السؤ مورد کنندمي پیگیری و تشخیص را روستا زهاینیا که افرادی راستا همین در        

 دانندمي کننده تعیین را آنها درصد5/72 که ترتیب این به .هستند یکلید نقش دارای شوراها مجدداً ،گردید مشخص

 1/1 و یافته بیشتری نقش مردم اینجا در. اندکرده تلقي نهایي کننده تعیین دهیار همراه به را هاآن درصد 87 و

 (.8شماره  جدول). دهند مي انجام را کار این خود مردم معتقدند افراد درصد
 مردم نظر از روستا در نیازها دهنده تشخیص افراد -0 جدول

 روستا نام
 دهیار و شورا مردم شورا

 سفیدان ریش

 شورا و

 کرده تحصیل

 ها
 کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 788 92 25/8 2 2/88 2 8/17 29 5/72 1 7/9 7 آباد علي

 788 15 1/1 2 8 8 2/82 91 8/8 1 1/1 2 آباد محمد

 788 52 8 8 8 8 3/28 71 5/77 8 5/87 92 یزدل

 788 93 8 8 8 8 788 93 8 8 8 8 آباد حسین

 788 75 8 8 8 8 788 75 8 8 8 8 ریجن

 788 78 8 8 8 8 15 72 8 8 25 1 آباد علي

 788 71 8 8 8 8 788 71 8 8 8 8 فخره

 788 71 8 8 8 8 788 71 8 8 8 8 آباد قاسم

 788 95 8 8 8 8 788 95 8 8 8 8 غذیکا

 788 19 8 8 8 8 788 19 8 8 8 8 محمدآباد

 788 1 8 8 8 8 788 1 8 8 8 8 یزدالن

 788 972 2/7 1 81/8 2 87 259 1/1 71 5/72 93 جمع

 . 7939، تحقیقتحلیلي  های یافته: منبع           

 که دهدمي نشان را811/8 معادل همبستگي گذاریسرمایه و روستا در نیازها دهنده تشخیص افراد نقش بررسي     

 در افراد آفرینينقش در عمراني گذاریسرمایه عمالً دهدمي نشان و نیست کننده تعیین و بوده ضعیف مذبور ارتباط

 توانمي که است ناچیزی درحد ثیرتأ این اما نیست ثیرتأبي اگرچه هاگیریتصمیم در اثرگذار افراد ماهیت و روستاها

 شده تلقي فني اغلب فعالیت یک عنوان به عمراني گذاریسرمایه فرایند که گفت توانمي لذا. کرد پوشيچشم آن از

 خود اهداف پیگیری به موجود و شده تعریف هایکانال از بنابراین. است خود اجرایي اهداف به دستیابي پي در که

 مسائل به توجهي اصوالً و داشته روستا در موجود اجتماعي بندی طبقه و مدیریت بر را اثرات کمترین پس. پردازدمي

 (. 1)جدول شماره  .ندارد اجتماعي
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 روستا در نیازها دهنده تشخیص افراد و عمرانی گذاري سرمايه بین همبستگی ضريب -1جدول

 معناداری سطح همبستگي میزان مستقل متغیر آزمون نوع

 813/8 811/8 عمراني گذاری سرمایه b کندال

 . 7939، تحقیقتحلیلي  های یافته: منبع                                 

 :خودگردانی

 این به. است مدنظر روستا یک توسعه با ارتباط در روستا مردم کنندگي تعیین قدرت مفهوم به شاخص این      

 لذا. شوندمي عمل وارد خود نیازهای به گویيپاسخ در نیز راستا این در و خواهندمي چه که دانندمي مردم که ترتیب

 در یا و بخشندمي جهت و هدایت نیاز این به پاسخگویي در را غیردولتي یا دولتي هایفعالیت از آندسته راستا این در

 برای را نقش این مردم باید ابتدا راستا این در. دهندمي تغییر یا متوقف را هافعالیت این آنها، نیاز با مغایرت صورت

 دو دلیل همین به .گیرد قرار نظر مد خودگرداني ستایرا در بویژه اقدامات سایر سپس و باشند پذیرفته و تعریف خود

 .گیردمي قرار بررسي مورد شاخص

 دولتي هایسازمان مداخله از ناشي رخدادهای کنترل قدرت( ب، عمراني هایفعالیت در نقش پذیرش( الف

 روستایي جامعه کنترل و خودگرداني با مرتبط هایشاخص سایر آنگاه ،باشد مثبت نتیجه شاخص دو این در اگر     

 تبیین را خود به اتکای نقش پذیرش اولیه هایشاخص توانمي را شاخص دو این که چرا. گیردمي قرار توجه مورد

 نخواهد موردی هاشاخص یرسا بررسي ،باشد نداده رخ شاخص دو این اگر و است اقدامات سایر بنای سنگ که نماید

 .داشت

 :عمرانی هايفعالیت در نقش پذيرش( الف

 هایفعالیت طي در آن به توجه و روستایي مدیریت موضوع به دولتي هایسازمان توجه حاصل ،مدیریت بهبود     

 مردم دیابمي افزایش عمراني گذاریسرمایه که میزان هر به باید شده طرح فرض پیش اساس بر. است اجرایي

 در که گرددمي هایيظرفیت ایجاد به منجر امر این تداوم. باشند داشته عمراني هایفعالیت در بیشتری مشارکت

 به بنابراین،. کنند دفاع نیز نقش این از و تعریف خود برای را ایویژه نقش مردم تا شد خواهد باعث مدت طوالني

 نقش از باید مردم امر این پذیرش صورت در. گیرد قرار آنها ذیرشپ مورد روستا در اجرایي فعالیت هر نباید سهولت

-سرمایه مجریان آگاهي به را خود نقش این اجرایي اقدامات در خود، دانش این براساس بتوانند تا باشند آگاه خود

 نمونه اساسبر (.989: 7981 دارابي،) نمایند تحمیل یا و تفهیم آنان به را خود نقش و رسانیده عمراني هایگذاری

 وظیفه کسي چه گردد مشخص تا است گرفته قرار بررسي مورد روستا مشکالت حل در مردم نقش شده انجام گیری

 را موضوع این صراحت به افراد از درصد 2/91 السؤ این به پاسخ در نماید؟ حل را روستا در موجود مشکالت تا دارد

 تعداد و انددانسته مشترک صورت به  شورا و لتدو برعهده را مذکور وظیفه درصد 9/99 و اند برشمرده دولت وظیفه

 (.8شماره  جدول) .اندکرده ذکر مردم وظیفه را آن محدودی
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 بیدگل و آران ناحیه روستاهاي مردم ديدگاه از روستا مشکالت حل ولینئمس -6 جدول

 روستا نام
 کل دولت و مردم شورا و دولت شورا دولت

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد دتعدا درصد تعداد

 788 92 2/8 2 58 78 2/97 78 5/72 1  آباد علي

 788 15 28 3 18 78 2/22 78 1/71 8 آباد محمد

 788 52 9/71 3 1/98 28 1/98 78 1/79 1 یزدل

 788 93 8 8 5/28 8 2/28 77 2/57 28 آباد حسین

 788 75 28 9 9/99 5 8 8 8/18 1 ریجن

 788 78 5/72 2 58 8 5/72 2 25 1 آباد يعل

 788 71 8 8 1/27 9 7/51 8 1/27 9 فخره

 788 71 2/71 2 58 1 8 8 1/95 5 آباد قاسم

 788 95 8 8 8/22 8 1/77 1 1/85 29 کاغذی

 788 19 8/77 5 5/25 77 8/78 8 7/11 73 محمدآباد

 788 1 8 8 8 8 8 8 788 1 یزدالن

 788 972 2/78 92 9/99 781 7/22 83 2/91 781 جمع

 . 7939، تحقیقتحلیلي  های یافته: منبع                   

 958/8معادل همبستگي که دهدمي نشان عمراني گذاریسرمایه حجم و دولت نقش بین همبستگي بررسي      

 قوی بسیار ارتباط این اگرچه (.3)جدول شماره  .دارد وجود دو این بین 817/8 حدود در معناداری ارتباط که است

 افزایش دولت از نیز مردم انتظارات یابد افزایش هرچه عمراني گذاریسرمایه حجم که است نکته این یدمؤ اما نیست

 همین بر شده انجام اقدامات و گذشته هایسال طول در توسعه ریزیبرنامه بر حاکم دیدگاه دلیل به این و یابدمي

 خود برای و. دهند قرار محور را خود مردم اینکه برای الزم ظرفیت و توان عمالً درویکر این به توجه با. است مبنا

-مي اتخاذ باال در که تصمیماتي از تابعي را خود مردم و است نگرفته شکل نمایند تعریف کننده تعیین قدرت و نقش

 آنها انتظارات و هاخواسته راستای در باید دولت که اندنرسیده باور این به مردم موضوع این به توجه با. دانندمي ،شود

 هایگذاریسرمایه موجود نگرش به عنایت با. اندکرده تعریف خود برای را تابع نقش لذا. برعکس نه و بردارد گام

 توانمي اینجا در. است بوده ناتوان روستایي نواحي در مسائل حل برای الزم هایظرفیت ایجاد به نسبت عمراني

 موضوع این منشأ را کشور روستایي توسعه ریزیبرنامه نظام بر حاکم رویکردهای و گذاریمایهسر عملکرد سیستم

 . دانست
 روستا مشکالت حل مسئولین و عمرانی گذاري سرمايه بین همبستگی ضريب -3  جدول

 معناداری سطح همبستگي میزان مستقل متغیر آزمون نوع

 817/8 958/8 عمراني گذاری سرمایه b کندال

 . 7939، تحقیقتحلیلي  های یافته: منبع                                

 :روستا در رخدادها کنترل قدرت

 مناسب طور به را روستایي جامعه اداره قدرت باید مردم ،باشد گرفته شکل روستا در خودگرداني کهصورتي در        

 انجام آنها جامعه در که است اقداماتي کنترل داد خواهند مانجا که هایيفعالیت از یکي راستا این در. شندبا داشته

 مقابل در و شده برخوردار الزم ظرفیت و توانایي از روستایي جامعه که داد خواهد رخ هنگامي اقدامات این. پذیردمي

 هایسازمان نبنابراب. آورند شمار به را خود منسجم جامعه یک بلکه و نبوده فرد یک تنها بیروني افراد و هاسازمان



....مناطقنقش سرمايه گذاري هاي دولت در ظرفیت سازي          16 

 رواین از. دولتي سازمانهای دست در ابزاری را روستاییان و روستا اینکه نه ،پندارندمي خود اختیار در ابزاری را ولتيد

 برخواسته آنها با مخالفت به نباشد هاآن نیازهای و هاخواسته اهداف، موافق دولتي هایانسازم اقدامات که مواردی در

 این به .است گرفته قرار بررسي مورد پرسشنامه طریق از موضوع این. نمود خواهد آنها لتحو و تغییر در سعي و

 برخوردار جرایيا فعالیت در سازمان یک نظرات تغییر برای الزم توانایي از که هستند باور این بر مردم آیا که ترتیب

 که اندداشته اظهار پاسخگو افراد از درصد 1/22 تنها که گردید مشخص السؤ این به پاسخ در. خیر یا و هستند

 .اندنداشته باور را موضوعي چنین افراد از درصد 5/11 و دارند را موضوعي چنین انجام توانایي

 گذاریسرمایه و روستاها اجرایي هایفعالیت در سازمان یک نظرات تغییر توانایي بین ارتباط منظور این به       

 حدود در معناداری ارتباط که .دارد وجود/ 778 معادل همبستگي دو این بین ؛ددهمي نشان که شده محاسبه عمراني

 مردم از ایعمده بخش هنوز اینکه به توجه با که نمود استنتاج توانمي مبنا براین. دارد وجود دو این بین 828/8

 آنچه از بیش بسیار مردم برای خودگرداني یایده بنابراین پندارند،مي دولتي هایدستگاه هایخواسته از تابعي را خود

 شدندمي متصور را توانایي این خود برای مردم اگر کهصورتي در. ندارد جایگاهي ولي ،نمایدمي جلوه ،دارد وجود که

 بیروني رخدادهای از تابعي که داشتندنمي اظهار سهولت به ؛دارند را گذردمي روستا در آنچه هر کنترل بلیتقا که

 بر توجهي قابل و چشمگیر اثر عمراني هایفعالیت و گذاریسرمایه هاسال ترتیب این به (.78ره )جدول شما .هستند

-مي مردم که نماید ایجاد عام صورت به را عقیده این حتي است نتوانسته و است نداشته مردم سازی ظرفیت روند

 .تابع نه باشند کننده تعیین توانند
 اجرايی هايفعالیت در سازمان يک نظرات تغییر توانايی و عمرانی ريگذا سرمايه بین همبستگی ضريب -76 جدول

 معناداری سطح همبستگي میزان مستقل متغیر آزمون نوع

 818/8 778/8 عمراني گذاری سرمایه b کندال

 . 7939، تحقیقتحلیلي  های یافته: منبع                                

 :گیرينتیجه

 قرار مختلفي عوامل ثیرتأ تحت روستایي توسعه که رسید نتیجه این به توانمي شده گفته ثمباح به توجه با      

-سرمایه نقش بررسي برای دیگر سوی از. است دولت گذاریسرمایه زمینه این در لعوام ترینمهم از یکي که دارد

 سازیظرفیت شاخص هاآن ترینمهم از یکي که دارد وجود مختلفي هایشاخص روستاها توسعه در دولت ذاریگ

 اصلي شاخص سه از سازیظرفیت در دولت گذاریسرمایه نقش و میزان ارزیابي منظور به تحقیق این در لذا. است

 روستا، مدیریت در بهبود و تغییر  روستا، سیساتتأ از نگهداری ظرفیت ایجاد) شاخص سه هر در. شد استفاده

( دولتي هایسازمان مداخله از ناشي رخدادهای کنترل قدرت و عمراني هایتفعالی در نقش پذیرش: خودگرداني

 .ندارد اثری و نقش هیچگونه بیدگل و آران ناحیه در هاشاخص این در دولت گذاریسرمایه سفانهمتأ که شد مشخص

 ظرفیت ایجاد :سازیظرفیت و عمراني گذاریسرمایه میزان میان رابطه دهدمي نشان میدانينیز  مطالعات نتایج

 در نقش پذیرش ،(  =851/8sig) روستا مدیریت در بهبود و تغییر ،(  =858/8sig) روستا سیساتتأ از نگهداری

 دولتي هایسازمان مداخله از ناشي تغییر و کنترل قدرت و(   =817/8sig) و(   =813/8sig) عمراني هایفعالیت

(818/8sig=   )از سال 98 گذشت از بعد گرفت، یجهتن توانمي موضوع این دنبال به .باشدمي ناحیه روستاهای در 

 باالتر سطوح در که تحوالتي از تابعي را خود روستایي جامعه انقالب، از بعد عمراني هایبرنامه اجرای و ریزیبرنامه

 حتي لذا. ستنی قایل خود برای ایکننده تعیین نقش هنوز بنابراین، .داندمي ؛دهدمي رخ( کشور ناحیه، شهر،)

 و است یکپارچه انسجامي فاقد روستایي جامعه دیگر سوی از. کندمي واگذار دیگران به را مشکالت درباره اندیشیدن
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 شده تعیین وظایف انجام به آن قدرت تمامي بلکه. ندارد برعهده را چندگانه نقش گذشته مانند روستا موجود مدیریت

 مسایل کنترل برای الزم سازیظرفیت و ندارد خود بودن جامعه مفهوم از رکيد ناحیه روستاییان لذا. گرددمي محدود

 آران ناحیه روستاییان اصوالً تا شودمي باعث خود ینوبه به موضوع این. است نگرفته شکل ناحیه هایروستا بر اثرگذار

 به را بیروني هایسازمان حداقل یا کند ریزیبرنامه خود برای تا نیاندیشد انيخودگرد موضوع به هرگز بیدگل و

 اجازه خود هب بیدگل و آران ناحیه در روستاییان از محدودی تعداد اساس همین بر .دارد وا خود اقدامات به اندیشیدن

 این در جمع نه و فردی منافع اساس بر تنها روستاییان از ایعمده بخش و دهندمي را بیروني هایسازمان با مخالفت

 بیدگل و آران ناحیه در دولت گذاریسرمایه روند در که دهدمي نشان لمسائ این مجموعه. ندگیرمي تصمیم ارتباط

 در باید که فعالیتي از است عبارت دولت اریگذسرمایه که است این تفکر و شودنمي توجهي مشارکت موضوع به

 مورد کار این در سهیلت برای ابزاری عنوان به مشارکت بحث و شود انجام مشخص مکاني در مشخص زماني سقف

 نهایت در .شودنمي مشاهده شده مطرح مباحث رد سازیظرفیت از نشاني هیچ نیز دلیل مینه به. گیردمي قرار توجه

 بنیادیني نقش ناحیه یروستاها توسعه در نتواند دولت گذاریسرمایه که است شده موجب شرایط این مجموعه

 . باشد داشته برعهده
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