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واکاوی موانع و محدودیتهای توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی
(مطالعه موردی :بخشهای مرکزی و زبرخان در شهرستان نیشابور)
نسیبه حسینی *1و صادق اصغریلفمجانی
تاریخ دریافت 32 :دی 3111

2

تاریخ پذیرش 72 :فروردین 3011

چکيده
توانمندسازی خانوارهای روستايی ،يکی از مهمترين اهدافی است كه در تمام برنامههای توسعه روسهتايی مهدنظر قهرار مهیگيهرد .زيهرا
دستيابی به توسعه روستايی بدون توانمندسازی اقشار ضعيا جامعه امکانپذير نيست .لهذا در ايهن تحقيهق تلهاش شهده اسهت تها موانهع و
محدوديتهای مطرح در توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستايی بخشهای مركزی و زبرخان شهرستان نيشابور مورد كنکاش قرار گيرد.
روش تحقيق حاضر ،توصيفی ه تحليلی و مبتنی بر بررسی منابع اسنادی و بررسیهای ميدانی بوده است .دادههای مورد نياز از طريق تکمي
پرسشنامه بين خانوارهای روستايی و تکمي فرم مشاهدات ميدانی گردآوری شده است .خانوارهای روستايی ساكن در محدوده مورد مطالعهه
در سال  99140( 0931خانوار) ،جامعه آماری اين تحقيق را تشکي میدهند و حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران 919 ،نفر سرپرسهت
خانوار تعيين گرديده است .تجزيه و تحلي اطلاعات ،از طريق مدل تحلي سلسله مراتبی ) (AHPو با كمک نهرمافهزار  Expert Choiceو
تحلي های آماری و فضايی تحقيق نيز با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو  ArcGISانجام شده است .يافتههای تحقيق گويای آن است كه
در  43/9درصد از خانوارهای مورد مطالعه ،سطح موانع و محدوديتهای مطرح در توانمندسازی اقتصادی ،در حد زياد يا خيلی زياد میباشهد.
از طرف ديگر ،نتايج حاص از مقايسه ميانگين سطح تأثيرگذاری عوام مطرح در بهروز يها تشهديد موانهع و محهدوديتههای توانمندسهازی
اقتصادی خانوارهای روستايی مورد مطالعه مؤيد آن است كه شاخصهای مرتبط با كمبود فرصتهای شغلی با ضهريب  ،1/01پهايين بهودن
درآمد و عدم اطمينان از ثبات آن با ضريب  1/01و ضعا منابع و نامناسب بودن روشهای توليد با ضريب  ،1/11به ترتيهب تأثيرگهذارترين
عوام در بروز يا تشديد موانع و محدوديتها به حسا میآيند.
کلمات کليدی :توانمندسازی ،موانع و محدوديتها ،خانوار روستايی ،شهرستان نيشابور.

 - 0دانشجوی دكتری جغرافيا و برنامهريزی روستايی ،گروه جغرافيا ،دانشگاه خوارزمی تهران ،ايران.
 - 0دانشيار جغرافيا و برنامهريزی روستايی ،گروه جغرافيا ،دانشگاه زاب  ،ايران.
(* -نويسنده مسئول)nasibe.hosseini69@gmail.com :
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مقدمه

خشکسالیها ،پايين رفتن سطح آ زيرزمينی و كمبود منهابع آ

امروزه توسعه پايدار برای بيشهتر كشهورهای جههان و همهه

و شورزايی خاک ،امکان استفاده كمتر از ماشهينآلات كشهاورزی

كشورهای عقب مانده ،هدفی آرمانی است و افزايش قابليتهای

(به دليه قطعهه قطعهه شهدن زمهينههای كشهاورزی) ،كمبهود

بشر و بسط انتخا های مردم ،مهمترين ههدف توسعه میباشهد

فرصتهای شغلی مناسب و سطح پايين درآمد و عدم ثبهات آن،

(فرضیزاده و همکاران .)0930 ،بر اين اساس ،توانمندسهازی بهه

با مهوانع و محهدوديتهای متنوعی مواجهاند كه به همين دلي ،

يکی از مفاهيم اصلی توسعه پايدار تبدي شده است .بهه طهوری

تاكنون توسعه مناسب معيشتی و اقتصادی خانوارههای روسهتايی

كه توسعه پايهدار بهدون توانمندسهازی مهردم ،مفههومی نهاقص

ساكن در آنها ميسر نشده است .اين امر به گسترش مههاجرت-

محسو میگردد (ميرزايی و همکاران.)0913 ،

هههای روسههتايی ه شهههری دامههن زده و زمينهسههاز بسههياری از

توانمندسازی فرايندی اسهت كهه طهی آن ،جوامهع محهروم،

مشکلات منطقهای گرديده است.

نيازهای خود را شناسايی كرده و بهرای رفهع آنهها ،راهح ههای

بنابراين در اين تحقيق تلاش شده اسهت تها ضهمن بررسهی

مناسبی میيابند (خانی و قاسمی .)0911 ،توانمندسازی اقتصادی

موانههع و محههدوديتهههای توانمندسههازی اقتصههادی خانوارهههای

نيز به عنوان فهرايندی چند بعدی و بههم پيوسته ،تغيير در روابط

روستايی مورد مطالعه ،ميزان اثرگذاری آنها مشخص گردد و به

قدرت تعريا شده است كه قادر به گسترش انتخا های افراد در

اين پرسشهای اساسی پاسهخ دههد كهه خانوارههای سهاكن در

زندگی است (كلانتری و همکاران )0913 ،و هدف آن ،كمک بهه

محدوده مورد مطالعه برای توانمندسازی اقتصادی با چه موانهع و

افراد ضعيا میباشد تا تلهاش نماينهد بهر ضعاهايشهان غلبهه،

محدوديتهايی مواجهاند و سطح تأثيرگذاری هر يک از آنها در

جنبههههههای مثبههت زندگیشههان را بهبههود بخشههيده ،مهارتههها و

بروز يا تشديد موانع و محهدوديتهای مطهرح در ايهن خانوارهها

توانايیهايشان را برای كنترل عاقلانه بر زنهدگی افهزايش داده و

چگونه است؟

آن را در عم پياده نمايند (كيميهائی .)0931 ،بهر ايهن اسهاس،
شناخت مهوانع و محهدوديتهای توانمندسازی اقتصادی خانوار-
های روستايی از اهميت زيادی برخوردار است .چرا كه اطههلاع و
آگاهی بهرنامههريزان و سياستگذاران نسبت به اين امر در مناطق
روسهتايی كه بخش مهمی از جوامع در حهال توسهعه را تشهکي
میدهند ،در بهبود وضعيت آنها بسيار مؤثر خواهد بهود .نهاتوانی
اقتصادی يا عدم تأمين نيازههای اساسهی ،حهداق در بخشهی از
جمعيت روستايی ،از مهمترين مشکلات نواحی روستايی كشور به
شمار میآيد كه در اين ميان ،روستاهای مورد مطالعه نيز از ايهن
قاعده مستثنی نمیباشند .در واقع ،بخشهای زبرخان و مركهزی
شهرستان نيشابور به دلي ناپايهداری شهرايط محيطهی ناشهی از

مبانی نظری تحقیق

تعاريا متفاوتی در خصود مفهوم توانمندسازی ارائهه شهده
است كه ناشی از چنهد بعهدی بهودن و كهاربرد آن در حوزهههای
مختلفههی چههون مههديريت ،روانشناسههی ،جغرافيهها ،كشههاورزی و
جامعهشناسهی میباشهد (ميرزايهی و همکهاران .)0913 ،در ايهن
تعاريا ،به گستره وسيعی از مفاهيم نظير حهق انتخها  ،كنتهرل
داشتن و دسترسی به منابع ،احساس استقلال و اعتماد بهه نفهس
بيشتر توجه شده است (نوابخش و همکهاران .)0934 ،بهر طبهق
كتهها مرجههع بانههک جهههانی ،بههه توسههعه و بسههط دارايیههها و
توانايیهای فقرا برای مشاركت ،گفتگو و چانهزنی ،تأثير ،كنتهرل
و مسئوليتپذير و پاسخگو كردن مؤسسات و نهادههايی كهه بهر
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زندگی آنان تأثير میگذارند ،توانمندسازی گفتهه میشهود (بانهک

ادراكی افراد و تشخيص مشکلات و تعيين اولويتهای اقتصهادی

جهانی .)0931 ،بر اين اساس ،توانمندسازی فرايند ايجهاد تغييهر

مهيا میكند .بنابراين توانمندسازی اقتصادی افراد ،جوامع و حتی

از پايين به بالاست تا در نتيجه آن ظرفيتهای بالقوهای را كهه از

ملتها به معنی ايجاد قابليتهای لهازم بهرای كسهب مسهئوليت

آن استفاده كام نمیشود ،برای بهرهبرداری از سرچشمه توانايی

جمعی در فعاليتهای اقتصهادی ،بهه منظهور دسهتيابی بهه يهک

انسانی در اختيار افراد قرار دهد (اعرابی و فياضی .)0911 ،ههدف

زندگی بهتر و مدير توسعه خود شدن میباشد (رضوی .)0914،از

توانمندسازی نيز ايجاد انگيزه در افراد ،برای اجرای وظايا خهود

اينرو ،زمانی سکونتگاههای روستايی از بهرهوری و كارايی لهازم

است (آندرسون و سندمان )0113 ،0و در پی آن است كه به افراد

برخوردار میشوند و به توانمندسازی دست میيابند كه دسترسهی

كمک شود تا احساس اعتماد به نفس خود را بهبود بخشند و بهر

به منابع و امکانات جهت ارتقای ظرفيتهای شهناختی ،تسههي

ناتوانی و درماندگی خود چيره شوند (رضهايیجندانی و همکهاران،

مبادلات ،توسعه زيرساختها و مههارت در تصهميمگيری فهراهم

.)0934

باشد .پيش نياز دستيابی به اين امر توزيع متعادل منابع و عوامه

رويکرد توانمندسازی انسانی كه تکيههگاه اصهلی آن ،رشهد و

قدرت در سطح جوامع روستايی است ،بهه گونههای كهه فرصهت

ايجاد توانمندیهای انسانی است ،رويکردی است كه میتواند بها

دسترسی همگان به الزامات توسعه اقتصهادی و اجتمهاعی يعنهی

پيوند دادن رشدگرايی و باز توزيع ،اهداف چندگانهی توسعه را در

اطلاعات ،سرمايه ،مهارت و اعتماد در روابط ميسر شود (گرجهی،

فرايندی انسانی مبتنی بهر برخهورداری از زنهدگی دلخهواه و آزاد

 .)0913به هر حال ،محققان و سياستگذاران توسهعه ،توانمنهدی

محقههق سههازد (مطيعههیلنگههرودی و همکههاران .)0930 ،لههذا

اقتصادی را شاخصی میدانند كهه موقعيهت اقتصهادی فهرد را در

توانمندسازی به عنوان يک روند اقتصادی و اجتماعی در محهيط

جامعههه نشههان میدهههد .آنههها شههاخصهای متفههاوتی را جهههت

روستا ،شام بهبود بازدهی و افزايش اشتغال و درآمد روستاييان،

سنجش توانمندی اقتصادی مورد استفاده قهرار میهنهد .در ايهن

تأمين حداق قاب قبول سطح تغذيه ،مسکن ،آموزش و پرورش

راستا ،برخی از آنهها ،شهاخصهای كسهب يها افهزايش درآمهد،

و بهداشت میباشد (فتحی .)0930 ،آنچه در راهبرد توانمندسازی

توانايی بازپرداخهت وام ،قهدرت پسانهداز ،مشهاركت اجتمهاعی و

محوريت دارد ،تأكيد ويژه بر افزايش درآمهد و فقرزدايهی خهانوار

استقلال فکری را مورد استفاده قرار دادهاند و برخی ديگر نيهز آن

است كه بدين منظور آموزشهای حرفهای و بالها بهردن مههارت

را بر اساس داشتن شغ درآمهدزا ،ميزان درآمد و ميزان تملک و

نيروی كار و كمک به آنان در دسترسی بهه منهابع ،سهازماندهی،

دارايی سنجش نمودهاند (سعدی و همکهاران 0930 ،؛ جليليهان و

بازاريابی بهتر كسب و كارشان و بهبود كيفيت زنهدگی اجتمهاعی

سعدی.)0931 ،

آنها با ميانجيگری سازمانهای غيردولتی مورد توجهه میباشهد
(زياری و نوذری.)0911 ،

در طی چند دهه گذشته ،ادبيات قاب توجهی با رويکردههای
مختلا در زمينه فقرزدايی و توانمندسهازی اقتصهادی بهه وجهود

در اين راسهتا ،توانمندسهازی اقتصهادی نيهز فرآينهدی تلقهی

آمده است (ابرار اول هاگ و ديگران 0101 ،و اكترينا و فيهوری،

میگردد كه با فراهمسازی ابزارهای لازم ،قدرت استفاده بهينه از

 0)0101كه بر اساس جمعبندی ديدگاهها و نظريهههای موجهود،

منابع را در روستائيان ايجاد و زمينه را برای ارتقای مههارتههای

توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستايی مستلزم حذف موانهع

- 0Anderson & Sandmann

0- Abrar-ul-haq et al & Oktarina & Furuy
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و محدوديتهای متنوعی است (شک  )0كه ههر يهک از آنهها

عدم دسترسی به زيرساختهای مناسب) و يا غير رسمی (سهطح

میتواننههد از بهبههود وضههعيت اقتصههادی خانوارهههای روسههتايی

پايين درآمد) ،اقتصاد خانوارهای روستايی را تحت تأثير قرار داده،

پيشگيری نموده ،دامنه انتخا های آنها را محدود نماينهد .ايهن

نابسامانیهای اجتماعی ،فرهنگی و بهداشتی خانوارهها را در پهی

موانع و محدوديتها ممکن است در چارچو های رسهمی (مثه

داشته باشند.

شکل .6عوام مؤثر در بروز يا تشديد موانع و محدوديتهای مطرح در توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستايی

پیشینه پژوهش

شدت موانع و محدوديتهای مطرح در توانمندسهازی اقتصهادی،

پههس از مطالعههه و كنکههاش در متههون علمههی ،بههه خصههود

رتبهبندی و تحلي فضايی شوند كه اين امر ،اقدام قاب تهوجهی

گههزارشههها ،تحقيقههات و پههروژههههای انجههام شههده در حههوزه

در مطالعات روستايی مرتبط با موضوع مهورد مطالعهه محسهو

توانمندسازی خانوارهای روستايی ،با موارد مختلفی در ارتبهاط بها

میگردد .در زير به تعدادی از مطالعات داخلهی و خهارجی انجهام

موضوع حاضر روبرو میشهويم .بررسهی مطالعهات انجهام شهده،

شده در رابطه با موضوع تحقيق اشاره میشود:

حاكی از آن است كه در اين مطالعات ،كمتر به ابعاد و زمينههای

حيدریساربان ( ،)0930بهه بررسهی نقهش توانمندسهازی در

ايجاد موانع و محدوديتهای اقتصادی در خانوارههای روسهتايی

توسعه روسهتايی در منهاطق روسهتايی شهرسهتان مشکينشههر

توجه شده است .در حالی كه در اين تحقيق تلاش شده اسهت تها

پرداخت .نتهايج نشهان داد ارتبهاط معنهادار بهين توانمندسهازی و

ضههمن بررسههی وضههعيت شههاخصهای مطههرح در توانمندسههازی

توسعه روستايی وجود دارد و میتوان اينگونه استنباط نمهود كهه

اقتصههادی خانوارهههای روسههتايی مههورد مطالعههه ،سههطح موانههع و

رابطه بسيار قوی با جهت مثبت ميان سهطح توسهعه روسهتاهای

محههدوديتهای مههؤثر در توانمندسههازی اقتصههادی آنههها مههورد

نمونه تحقيق با ابعاد خود تعيينی ،شايستگی ،معنیداری اعتماد و

كنکاش قرار گيرد و نهايتاً روسهتاهای مهورد مطالعهه بها كمهک

تأثير وجود دارد .محمدیيگانه و همکهاران ( ،)0939بهه بررسهی

 SPSS ،Expertو  ،ArcGISبههر اسههاس

آثار اعتبارات خرد بهر توانمندسهازی اقتصهادی فقهرای روسهتايی

نرمافزارهههای

Choice
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دهستان غنی بيگلو ،شهرستان زنجان پرداختند .نتايج گويای آن

اقتصادی و اجتماعی روستاهای واقهع در شهرسهتآنهای مهرزی

بود كه اعتبارات خرد توانسته است توانمندسازی اقتصادی فقرای

سيستان با ساير روستاهای واقع در اين منطقه است .دانجومها 0و

روستايی را در پی داشته باشد .همچنين رابطهه معنهاداری ميهان

همکههاران ( ،)0100بههه بررسههی رابطههه بههين كسههب مهههارت،

افزايش ميهزان اعتبهارات و بهبهود شهاخصههای توانمندسهازی

ظرفيتسههازی و توانمندسههازی اقتصههادی زنههان در كشههورهای

اقتصادی وجود دارد .فقيری و همکاران ( )0939نيز ،در مطالعهه-

آفريقايی پرداختند .يافتهها نشان داد كهه بهين ظرفيهتسهازی و

ای به پيشبينی توانمندسازی زنان روستايی با استفاده از الگهوی

توانمندسهازی اقتصهادی و بهين كسهب مههارت و توانمندسهازی

مبتنی بر تحلي تشخيصی در شهرستان كنگاور پرداختند .نتهايج

اقتصادی ،همبستگی مثبت وجود دارد .همچنين نتايج بيهانگر آن

حاكی از آن بود كهه متغيرههای پهيشبينهی ،كنتهرل بهر منهابع

است كه دولتها بايد سرمايهگذاری بيشتری در زمينهه افهزايش

اقتصادی ،قدرت تصميمگيهری در خهانواده ،تحهرک و پويهايی و

امکانات زيربنايی در مراكز آموزش فنی و حرفهای ،بهبود آموزش

آزادی از تسلط خانواده در طبقهبندی زنان روستايی به سه گهروه

و ارئه تسهيلات برای شروع كسب و كهار داشهته باشهند.

دالهال0

توانمندی كم ،متوسط و زياد مؤثر بوده اسهت .وثهوقی و حبيبهی

( ،)0100رابطه بين رفتار و توانمندسازی اقتصادی زنان در كشور

( )0939در پژوهشی تحت عنوان دانش بومی ،گهامی بهه سهوی

هند را مورد بررسی قرار داد .نتايج نشهان داد كهه زنهان شهاغ ،

بومیسازی توسعهی روستايی و توانمندسازی روستاييان ،به ايهن

خشونت رفتاری بيشتری نسبت به زنان غيرشاغ از خود نشهان

نتايج دست يافتند كه با مد نظر قرار دادن دانش بومی و كهاربرد

میدهند .بنهابراين مهیتهوان نتيجهه گرفهت كهه توانمنهدسهازی

عملی آن ،نه تنها توسعهی روستايی منطبق با شرايط محلی يک

اقتصادی تنها عام محافر نيست بلکه توانمندسازی همهراه بها

اجتماع قاب حصول خواهد بود بلکه میتوان به توسعهای درونزا

آموزش هنجارههای فرهنگهی توصهيه مهیشهود .پسهتموس 9و

دست يافت .قنبهری و انصهاری ( ،)0934بهه شناسهايی و تبيهين

همکاران ( ،)0109در پژوهشهی بهه شهناخت ارتبهاط و تهأثيرات

عوام اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر توانمندسازی زنان روسهتايی

مسههتقيم و غيرمسههتقيم دانههش مههالی ،اقتصههاد خودكارآمههدی،

شهرستان رستم پرداختند .نتايج نشان داد كه اساسیترين موانهع

خودكفايی و توانمندسازی اقتصادی پرداختند .نتايج نشان داد كه

موجود در مسير توانمندسازی زنان عهواملی نظيهر پهايين بهودن

بين دانش مالی و توانمندسازی اقتصادی ،رابطه مثبت و معنیدار

ميزان تحصيلات ،وجود تعصبات خهانوادگی ،نبهود حمايهتههای

وجود دارد .اومالو ،)0104( 4به بررسی ميزان تأثير صهندوقههای

قانونی و نبود فرصتهای شهغلی مهیباشهد .جليليهان و سهعدی

مههالی بههر توانمندسههازی اقتصههادی زنههان كههارآفههرين در منههاطق

( ،)0931نقش توانمندسازی زنان در تصميمگيریهای اقتصهادی

روستايی كنيا پرداخت .يافتههای تحقيق نشان داد كه صهندوق-

خانوارهای روستايی شهرستان اسلام آباد غر را بررسی كردنهد.

های مالی بايد به جای ارايه وام گروهی ،آن را به صورت فهردی

نتايج حاكی از آن بود كه  19/3درصد از زنهان مهورد بررسهی در

در اختيار زنان كارآفرين قرار دهند تها بتواننهد بهه توانمندسهازی

روسههتاهای شهرسههتان اسههلامآباد از توانمنههدی اقتصههادی بالههايی

اقتصادی آنان كمک كننهد .ديهنن و لهه ،)0101( 1توانمندسهازی

برخوردارنهد .اصهغریلفمجانی و همکههاران ( ،)0931بهه شههناخت
موانع توانمندسازی اقتصهادی و اجتمهاعی خانوارههای روسهتايی
مددجويان تحت پوشش كميته امداد در سيستان پرداختند .نتهايج
حههاكی از اختلههاف معنههادار در شههدت موانههع و محههدوديتهههای

0 - Danjuma
0 - Dalal
9 - Postmus
4 - Omollo
1 -Dineen & le

92

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد  ،8شماره  ،1بهار 1011

زنان در مناطق روستايی ويتنام را مورد بررسی قرار دادند .نتهايج

اساس تعداد خانوارهای ساكن در ايهن روسهتاها و بها اسهتفاده از

گويای آن بود كه استفاده از اعتبهارات خهرد ،كمهک شهايانی در

فرمول كوكران 919 ،سرپرستخانوار به عنوان حجم نمونه برای

توانمندسازی اقتصادی زنان روستايی دارد و پارادايمی مهم جهت

تکمي پرسشهنامههای خهانوار محاسهبه و بهه تناسهب فراوانهی

ايجاد فرصتهای شغلی ،كاهش فقر و ثبات مالی آنها است.

خانوارهای ساكن در هر روسهتا ،تعهداد خهانوار نمونهه آن روسهتا
تعيين و با روش تصادفی ساده ،خانوارهای نمونه انتخا و نهايتاً

مواد و روشها
قلمرو جغرافیایی تحقیق

نيشابور يکی از شهرستآنهای استان خراسان رضهوی اسهت
كه از نظر تقسيمات سياسی از چههار بخهش مركهزی ،زبرخهان،
سرولايت و ميانجلگه تشکي شده است .محدوده مورد مطالعهه،
از شمال به شهرستآنهای چناران ،قوچان و بخش سهرولايت ،از
شرق به شهرستآنهای مشهد و بينالود ،از جنو بهه شهرسهتان
تربتحيدريه و بخش ميان جلگه و از غهر نيهز بهه شهرسهتان
تختجلگه محدود میگهردد .ايهن محهدوده بها مسهاحت 9919
كيلومتر مربع ،دارای  901آبادی 99140 ،خانوار و  001401نفهر
جمعيت میباشد (مركز آمار ايران.)0931 ،
روش تحقیق

پرسشنامههای خانوار تکمي گرديد.
در ارزيابی روايی محتوايی پرسشهنامه از قضهاوت  00نفهر از
افراد خبره دانشگاهی و كارشناسان مهرتبط بها توسهعه روسهتايی
استفاده گرديد .پايايی پرسشنامه تحقيق نيز با استفاده از ضهريب
آلفای كرونباخ  1/11برآورد گرديده است كه با توجه به آسهتانه-
های در نظر گرفته شده در منابع علمی معتبر ،از قابليهت اعتمهاد
مطلوبی برخوردار بوده است.
از طرف ديگر ،در تجزيهه و تحليه اطلاعهات ،بهرای تعيهين
درجه اهميت شاخصها ،از فرايند تحلي سلسله مراتبهی

((AHP

با استفاده از نرم افزار Expert Choiceو برای تعيين شدت موانهع
و محدوديتهای توانمندسازی اقتصادی خانوارهای مورد مطالعه،
سطح تأثيرگذاری عوامه مختلها در بهروز يها تشهديد موانهع و
محههدوديتههها و تحلي هههای فضههايی و آمههاری تحقيههق ،از

اين پژوهش ،به روش توصيفی -تحليلی انجام شهده اسهت.

نرمافزارهای  SPSSو  ArcGISاستفاده شده است .در جمعبنهدی

جمعآوری اطلاعات به دو صورت كتابخانهههای و ميهدانی بهوده

دادهها نيز از روش تركيب وزنی استفاده گرديد كهه رابطهه مهورد

است و مطالعات ميدانی به كمک پرسشنامههای روستا و خهانوار

استفاده در اين روش به صورت زير میباشد:

و تکميه فههرمههای مشههاهدات ميهدانی صههورت گرفتهه اسههت.

()0

پرسشنامههای روستا با كمک خبرگان محلهی (اعضهای شهورای
اسلامی روستا و ريش سفيدان ساكن در آنها) و پرسشنامهههای

Zi = ∑j Wj Xij

 = Ziشدت موانع و محدوديتهای توانمندسهازی اقتصهادی
ارزيابی شده

برای خانوار m( i

)i= 0 ، 0 ، 9 ، ... ،

خانوار نيز توسط سرپرستان خانوارها تکمي شده اسهت .در ايهن

 =Wjدرجه اهميت شاخص

راستا ،ابتدا از بين  003روستای بالای  01خانوار واقع در بخهش-

 = Xijنمره استاندارد شده شاخص

j
 jبرای خانوار i

های زبرخان و مركزی شهرستان نيشابور ،با اسهتفاده از فرمهول
كوكران 91 ،روستا به عنوان روستای نمونه محاسهبه و بهه روش
تصادفی طبقهای متناسب بها حجهم انتخها گرديهد .سهپس بهر

شاخصهای تحقیق

در هر تحقيق علمی برای پاسهخ بهه سهؤالات تحقيهق و يها
آزمون فرضيهها ،تشخيص متغيرها امری ضروری است .بنابراين
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جهت آزمون موانهع و محهدوديتههای توانمندسهازی اقتصهادی

دسترسی به منابع مالی ،دسترسی به زيرساختها ،توان بازاريهابی

خانوارهای روستايی ،شاخصههای متنهوع مهورد نظهر (در ابعهاد

برای توليدات ،هزينههای زندگی در مقايسهه بها درآمهد خهانواده،

مختلا دارايهیهای شخصهی ،درآمههد و اطمينهان از ثبهات آن،

دسترسی بهه اطلاعهات) در سهطح خانوارهها و روسهتاهای مهورد

فرصتهای شهغلی ،منهابع و روشههای توليهد و كسهب درآمهد،

مطالعه بررسی گرديد (جدول .)0

جدول  .6شاخصهای مورد توجه در بررسی موانع و محدوديتهای توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستايی
مؤلفهها

متغيرها

مؤلفهها

دارايیهای
شخصی

مالکيت اراضی كشاورزی ،مالکيت مسکن ،مالکيت خودرو

دسترسی به
منابع مالی

درآمد و
اطمينان از
ثبات آن

ميزان درآمد ،توان مالی برای تهيه نيازهای مصرفی زندگی ،توانايی پسانداز ،توانايی
بازپرداخت اقساط بانکی ،اطمينان از امنيت شغلی

فرصتهای
شغلی

تنوع شغلی ،وجود اشتغال متناسب با سطح تحصيلات ،امکان كار و كسب درآمد بيشتر
در سطح روستا

دسترسی به
زيرساختها

توان بازاريابی
برای توليدات

منابع و
روشهای
توليد و
كسب
درآمد

نوع فعاليت معيشتی ،دسترسی به ابزار و لوازم مورد نياز برای فعاليتهای معيشتی،
دسترسی به زمين كشاورزی مورد نياز ،حاصلخيزی اراضی كشاورزی ،دسترسی به
نهادههای كشاورزی (كود ،بذر ،سم و غيره) ،امکان تأمين علوفه دام ،ميزان مهارت در
فعاليت توليدی مرتبط با خانواده ،استفاده از روشهای بهتر زراعی در سامانه كاشت،
داشت و برداشت ،استفاده از نيروی كار خانواده در فعاليتهای كشاورزی ،دسترسی به
كارشناسان و مروجين كشاورزی ،ميزان دسترسی به منابع آ مورد نياز برای
كشاورزی ،كيفيت آ قاب دسترسی برای كشاورزی

یافتههای تحقیق

متغيرها
نهادهای امدادی و حمايتی (كميته امداد ،بهزيستی و
 ،)...دسترسی به كمکهای مالی اطرافيان ،دسترسی
به تسهيلات و امکانات بانکی ،دسترسی به سرمايه
كافی جهت كار و اشتغال
دسترسی به امکانات مخابراتی ،برق ،جاده آسفالته
وآ  ،دسترسی به بازار فروش محصولات كشاورزی،
دسترسی به امکانات حم و نق در سطح روستا،
دسترسی به تعاونیهای توليدی ،دسترسی به مدارس
(ابتدايی ،راهنمايی و دبيرستان) ،دسترسی به خدمات
اينترنتی ،دسترسی به گاز طبيعی ،دسترسی به شبکه
فاضلا
توان فروش توليدات با قيمت مناسب ،دسترسی به
امکانات لازم برای عرضه مناسب توليدات ،دسترسی
به بازار فروش ،ميزان دخالت واسطهها و دلالان در
فروش محصولات

هزينههای
زندگی در
مقايسه با درآمد
خانواده

هزينههای خوراک و پوشاک ،هزينههای جانبی
زندگی (آ  ،برق ،تلفن و غيره) ،هزينههای درمان،
هزينه تحصي فرزندان

دسترسی به
اطلاعات

ميزان آگاهی از قيمت واقعی محصولات توليدی در
سطح بازار ،دسترسی به اطلاعات لازم برای افزاش
راندمان توليد ،آگاهی از ساز و كارهای اخذ تسهيلات،
آگاهی از نحوه راه اندازی يا رونق كسب و كار،
آشنايی با تکنولوژیهای جديد كشاورزی ،آگاهی از
الگوی كشت متناسب با شرايط محيط

 43سال 03/1 ،درصد آنها  11تا  13سال و  01/9درصد آنهها

بررسی اطلاعات عمومی پاسخگويان پرسشهنامههای خهانوار

نيز دارای سن  11سال يا بالاتر میباشند .از نظر وضهعيت سهواد

مؤيد آن است كه  11/4درصد از پاسخگويان ،مرد و  40/1درصد

نيز بيشترين فراوانی افراد پاسخگو در سهطح تحصهيلات ابتهدايی

آنها نيز زن بودهاند .بررسی وضعيت تركيب سهنی پاسهخگويان

میباشد (جدول .)0

نشان میدهد كه  01درصد پاسخگويان دارای سهن كمتهر از 91

ساكنان روستاهای مورد مطالعه از نظر اشتغال ،با فعاليتهای

سال 04/4 ،درصد آنها  91تا  93سال 01/1 ،درصد آنها  41تا

معيشتی مختلفی سر و كار دارند كهه در ايهن ميهان ،خانوارههای
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دارای فعاليتههای غالهب زراعهی بها  91/4درصهد ،بيشهترين و

(بيشتر از ميانگين  )9و ميانگين توانايی پسانهداز بهه دليه بالها

خانوارهای دارای فعاليتهای غالب آبزیپهروری بها  1/9درصهد،

بودن هزينههههای زنهدگی ،پهايينتر از ميانهه نظهری میباشهد.

كمترين فراوانی را در بين خانوارهای ساكن در اين روسهتاها بهه

همچنين بررسی وضعيت شاخصهای مربهوط بهه فرصهتههای

خود اختصاد میدهند (جهدول  .)9همچنهين بررسهی وضهعيت

شغلی حاكی از آن است كه تنهوع شهغلی در روسهتا بها ميهانگين

درآمد خانوارهای مورد مطالعهه نيهز بيهانگر آن اسهت كهه 11/1

 ،0/00كمترين ميانگين را به خود اختصاد میدهد .در شاخص

درصد آنها ،درآمد سالانهشان كمتر از  01ميليون تومان در سال

دسترسی به منابع مالی نيز ،از بين گويههای مهورد بررسهی ،دو

میباشد (شک .)0

گويهی دسترسی به تسهيلات و امکانات بهانکی و دسترسهی بهه

بررسی شاخصهای ديگر مرتبط با درآمد و اطمينان از ثبهات
آن نشان میدهد كه ميانگين توان مالی خانوارهای مورد مطالعه

سرمايه كافی كمترين ميانگين ( )0/09را كسب نموده اند (جدول
.)4

برای تهيه نيازهای مصرفی زندگی ،كمی بالهاتر از ميانهه نظهری
جدول .2وضعيت پاسخگويان از نظر سطح تحصيلات
رديف
0
0
9

سطح تحصيلات
بیسواد
ابتدايی
راهنمايی

فراوانی
001
013
10

درصد
90/4
41/9
01/4

رديف
4
1
1

سطح تحصيلات
ديپلم و فوق ديپلم
ليسانس و بالاتر
ك

فراوانی
04
0
919

درصد
1/4
1/1
011

جدول .0وضعيت فعاليتهای معيشتی غالب در خانوارهای مورد مطالعه0
رديف
0
0
9
4

نوع فعاليت معيشتی
زراعی
باغداری
دامداری
پرورش آبزيان

فراوانی
090
99
10
0

درصد
91/4
1/1
09/1
1/9

رديف
1
1
1
1

نوع فعاليت معيشتی
قالیبافی
كارمند
شغ آزاد
ساير فعاليتها

شکل  .2وضعيت درآمد در خانوارهای مورد مطالعه (مقادير به ميليون تومان)

 -0لازم به ذكر است كه سرپرستان خانوار در  1/0درصد از خانوارهای مورد مطالعه دارای هيچگونه شغلی نبودهاند.

فراوانی
0
00
31
04

درصد
1/1
0/3
01/1
1/4

حسینی و اصغری ،واکاوی موانع و محدودیتهای توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی
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جدول .4وضعيت شاخصهای قاب توجه در ارتباط با فرصتهای شغلی ،اطمينان از ثبات درآمد و دسترسی به منابع مالی
درصد
گويهها

خيلی

شاخصها

فرصتهای

توان مالی برای تهيه نيازهای مصرفی زندگی
توانايی پسانداز
توانايی بازپرداخت اقساط بانکی
اطمينان از امنيت شغلی
امکان كار و كسب درآمد بيشتر در سطح روستا

کم
1/3
03/9
01/0
01
03/9

91
40/0
40/1
91
91/4

کم

متوسط

زياد

11/3
91
91/1
91/3
40/1

4
0/9
9/1
1/4
0/4

خيلی

ميانگي
ن

ضريب
تغييرات

زياد
0/0
1/9
1/9
0/1
1/9

0/11
0/00
0/01
0/91
0/01

1/14
1/11
1/11
1/34
1/10

شغلی

تنوع شغلی در سطح روستا

03

44/0

90/0

4/9

1/9

0/00

1/10

دسترسی به

دسترسی به سرمايه كافی جهت كار و اشتغال
دسترسی به كمکهای مالی اطرافيان

01/1
00

91/9
91/0

93/1
91/4

0/4
1/0

1
0/9

0/09
0/03

1/11
1/30

منابع مالی

دسترسی به تسهيلات و امکانات بانکی

09/3

91

44/1

0/1

1

0/09

1/14

درآمد و
اطمينان از
ثبات آن

لازم به ذكر است كه بيشتر خانوارهای ساكن در ههر يهک از

(جدول  )1كه اين امر مؤيد وجهود ضهعاهای گسهترده در ايهن

روستاهای مورد مطالعه با يکديگر پيونهد خويشهاوندی داشهته ،از

زمينههه و تبعههات ناشههی از آنهاسههت كههه منجههر بههه تشههديد

شناخت كام نسبت بهه ههم برخهوردار بهوده و در مواقهع نيهاز،

نابسامانیهای اقتصادی برای خانوارههای سهاكن در روسهتاهای

دستگير يکديگر میباشند.

مورد مطالعه شده است.

از طرف ديگر ،بررسی شاخصهای مرتبط با تهوان بازاريهابی
خانوارها برای توليدات سالانه و دسترسی آنها به اطلاعات نشان
میدهد كه ميانگين تمامی آنها ،پايينتر از ميانه نظری میباشد
جدول .9وضعيت شاخصهای مرتبط با دسترسی به اطلاعات و توان بازاريابی برای توليدات
درصد
شاخصها

توان بازاريابی
برای توليدات

دسترسی به
اطلاعات

گويهها

خيلی

توان فروش توليدات با قيمت مناسب
دسترسی به امکانات لازم برای عرضه مناسب توليدات
دسترسی به بازار فروش
ميزان آگاهی از قيمت واقعی محصولات توليدی در بازار
دسترسی به اطلاعات لازم برای افزاش راندمان توليد
آگاهی از ساز و كارهای اخذ تسهيلات
آگاهی از نحوه راه اندازی يا رونق كسب و كار
آشنايی با تکنولوژیهای جديد كشاورزی
آگاهی از الگوی كشت متناسب با شرايط محيط

کم
01/01
00/11
09/04
3/01
09/11
01/3
04/3
01/94
3/30

کم

متوسط

زياد

90/41
01/11
91/34
01/11
99/11
91/1
90/4
90/10
01/33

91/10
44/11
49/10
49/30
41/34
40/0
91/1
93/91
40/41

1/49
1/13
1/01
00/11
9/19
9/1
4/1
1/10
00/19

خيلی
زياد
1/93
1/90
1/19
01/01
0/11
1/1
1/9
4/11
1/11

ضريب
ميانگين

تغييرات

0/39
0/33
0/31
0/99
0/19
0/90
0/00
0/11
0/11

0/49
0/49
0/40
0/11
0/90
1/19
1/11
0/41
0/14

همچنين بررسی وضعيت شهاخصهای مهرتبط بها منهابع و

دسترسی به منابع آ مورد نياز برای كشهاورزی (بها توجهه بهه

روشهای توليهد و كسهب درآمهد بيهانگر آن اسهت كهه سهطح

كاهش ميزان بارندگی در سالهای اخير و افت سهطح آ ههای
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زير زمينی و عدم صدور مجهوز حفهر چهاه از سهوی دولهت) بها

مالکيههت خههودرو مههیباشههند و در ايههن راسههتا 0/0 ،درصههد از

ميانگين  0/14و دسترسی به نهادههای كشهاورزی (كهود ،بهذر،

خانوارهای مورد مطالعهه ،فاقهد تمهامی مهوارد فهوق میباشهند.

سم و غيره) با ميانگين  ،0/11دارای كمترين ميهانگين در بهين

همچنين وضعيت شاخصهای مربهوط بهه هزينهههای زنهدگی

شاخصهای اين بخش میباشند (جدول .)1

(خوراک ،پوشاک ،هزينههای جانبی ،تحصي فرزندان و درمان)

از طههرف ديگههر ،نتههايج بررسههی شههاخصهای مربههوط بههه

نشان داد كه بيشترين هزينه خانوارها مربوط بهه هزينهه تهأمين

دارايیهای شخصی و هزينههای زندگی نشهان داد كهه از 919

خوراک خانواده میباشد كه  11درصد از درآمد خانوار را شهام

خانوار مورد مطالعه 4/0 ،درصهد آنهها فاقهد مالکيهت مسهکن،

میگردد.

 93/1درصد آنها فاقد مالکيت زمين و  10/1درصد آنها فاقهد

شاخص

منابع و
روشهای
توليد و كسب
درآمد

جدول .1وضعيت شاخصهای مرتبط با منابع و روشهای توليد و كسب درآمد
درصد
گويهها
خيلی
زياد
متوسط
كم
كم
1/1
43/9
01/0
01/1
دسترسی به ابزار و لوازم مورد نياز برای فعاليتهای معيشتی
00/10
01/11
4/94
0/01
دسترسی به زمين كشاورزی مورد نياز
01/14
04/10
1/44
1/13
حاصلخيزی اراضی كشاورزی
/14
01/13
04/00
91/09
دسترسی به نهادههای كشاورزی (كود ،بذر ،سم و )...
01
/91
04/01
94/13
01/11
امکان تأمين علوفه دام
01
01/0
44/1
01/1
1/9
ميزان مهارت در فعاليت توليدی مرتبط با خانواده
/90
استفاده از روش های بهينه زراعی (در سامانه كاشت ،داشت و
09/09
10/11
4/11
09
برداشت)
09/11
91/13
1/10
4/10
امکان استفاده از نيروی كار خانواده در فعاليتهای كشاورزی
/19
01/33
01/11
94/03
دسترسی به كارشناسان و مروجين كشاورزی
01
/91
1/11
04/01
01
دسترسی به منابع آ مورد نياز برای كشاورزی
99
01/01
09/09
1/40
1/10
كيفيت آ قاب دسترسی برای كشاورزی

خيلی
زياد
4/9
14/34
40/10

ميانگين

ضريب
تغييرات

0/11
0/19
0/19

1/30
0/01
0/01

09/09

0/11

0/13

01/10

0/31

0/10

01/4

9/01

0/03

1/11

0/31

0/13

01/10

0/40

0/39

00/19

0/14

0/11

1/44

0/14

0/44

11/11

0/10

0/01

مقايسه زوجی شاخصهای مرتبط با توانمندسازی اقتصهادی

دسترسی به كمک مالی اطرافيهان بها ضهريب  ،1/111كمتهرين

(كه بر اسهاس نظهرات  00نفهر از خبرگهان محلهی و اسهتفاده از

درجه اهميت را در بين چالشهای مهورد نظهر در توانمندسهازی

نرمافزار  Expert Choiceانجام گرديده است) مؤيد آن است كهه

خانوارهای مورد بررسی در منطقه مورد مطالعه به خود اختصاد

شاخصهای ميزان درآمد و تنهوع شهغلی بهه ترتيهب بها ضهريب

میدهند (شک .)9

 1/133و  ،1/131دارای بيشترين درجه اهميهت و شهاخصههای
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شکل .0وزنهای حاص از مقايسه زوجی ميزان اهميت موانع توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستايی

به هر حال ،جمعبندی دادههها بهه روش تركيهب وزنهی (بهر

توانمندسازی اقتصادی نشان میدهد كه در  43/9درصهد از ايهن

اساس شاخصهای استاندارد شده و درجه اهميهت آنهها) بهرای

خانوارها ،سطح مواجه با موانع و محهدوديتها در حهد زيهاد تها

بررسههی ميههزان مواجههه خانوارههها بهها موانههع و محههدوديتهههای

بسيار زياد میباشد (جدول .)1

جدول .7ميزان مواجه خانوارهای مورد مطالعه با موانع و محدوديتهای مطرح در توانمندسازی اقتصادی آنها
طبقات
طبقه اول
طبقه دوم
طبقه سوم
طبقه چهارم
طبقه پنجم

ميزان موانع و محدوديتها
بسيار كم
كم
متوسط
زياد
بسيار زياد

درصد خانوار
9/1
01/1
01/4
01/0
00/0

محاسبه شدت موانع و محدوديتههای اقتصهادی مطهرح در

محمدجان و كارجی نيز در سطح بسيار شديد میباشد (شک .)4

توانمندسازی روستاهای مورد مطالعه (بر اساس ميهانگين شهدت

از سوی ديگر ،بررسی چگهونگی پهراكنش روسهتاهای مهورد

موانع و محدوديتهای اقتصادی خانوارها) حاكی از آن است كهه

مطالعه به تفکيک شدت موانع و محدوديتهای اقتصادی نشهان

از  91روسههتای مههورد مطالعههه ،شههدت موانههع و محههدوديتهای

میدهد كه روستاهای با شدت موانع و محدوديتهای شهديد در

اقتصههادی در  04روسههتا در سههطح شههديد و در دو روسههتای

بخش شمالی محدوده مورد مطالعه واقهع شهدهاند .در حهالی كهه
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روسههتاهای بهها شههدت موانههع و محههدوديتهای زيههاد در سراسههر

مطرح در توانمندسهازی اقتصهادی مواجهه میباشهند .در مقابه ،

محدوده مورد مطالعه پراكنده میباشند (شک  .)4لهازم بهه ذكهر

برخهی از روسهتاها بهه دلهايلی همچهون بيکهاری و عهدم وجهود

است كه در برخی از روسهتاهای واقهع در بخشههای مركهزی و

فرصتههای شهغلی مناسهب ،پهايين بهودن درآمهد ،كمبهود آ ،

جنوبی محدوده مورد مطالعه بهه دلهايلی همچهون دسترسهی بهه

سههنگلاخی بههودن زمههين و دور بههودن از مركههز شهرسههتان و

منابع آ كافی (به صورت چاههای عميق و نيمههعميق) ،وجهود

محروميتهای ناشی از عدم خدماترسانی مناسب دولت به ايهن

اشتغال مناسب (به ويژه در بخشهای كشهاورزی و دامهداری) و

روستاها با بيشترين شهدت موانهع و محهدوديتههای مطهرح در

بالا بودن ميزان درآمد با كمترين شدت موانهع و محهدوديتهای

توانمندسازی اقتصادی روبرو میباشند.

شکل  .4شدت موانع و محدوديتهای مطرح در توانمندسازی اقتصادی روستاهای مورد مطالعه

بررسههی وضههعيت شههاخصهای مههرتبط بهها دسترسههی بههه

آنها فاقد امکانات مخابراتی 19 ،درصهد آنهها فاقهد دسترسهی

زيرساختها در روستاهای مورد مطالعه نيهز نشهان میدههد كهه

كافی به آ كشاورزی 11/4 ،درصد آنها فاقد امکان دسترسهی

 01/0درصههد از روسههتاهای مههورد مطالعههه فاقههد جههاده ارتبههاطی

به اينترنت و  04/9درصد آنها فاقد سيستم جمعآوری زباله می-

آسفالته 01/3 ،درصد آنها فاقد آ آشاميدنی سالم 04/9 ،درصد

باشند .همچنين لازم به ذكهر اسهت كهه تهاكنون در بهيش از 11

حسینی و اصغری ،واکاوی موانع و محدودیتهای توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی

درصد از روستاهای مورد مطالعه طرح هادی اجرا نشده است.
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كاركرد كميته امداد شهرستان نيشابور با واقعيتههای موجهود در

بررسی روستاهای مورد مطالعه به تفکيک فراوانی خانوارهای

جامعه روستايی اين شهرستان و تحت پوشش نبهودن بخشهی از

تحت پوشش كميته امداد نشان میدهد كه روسهتاهای كهارجی،

جمعيت نيازمند در اين روستاها تلقهی نمهود .شهکی نيسهت كهه

قلعهوزير ،عيشآباد و موشان با بيش از  01درصهد خهانوار تحهت

ساختار سنی سالخورده برخی از روستاها ،عدم شرايط لازم بهرای

پوشش كميته امهداد ،دارای بيشهترين درصهد خانوارههای تحهت

عضويت در كميته امداد و عزت نفس بالای برخی از خانوارههای

پوشش میباشند (جدول  .)1نکته قاب توجه اينکه ،در برخهی از

ضعيا روستايی (كه با وجود ضعا شهديد اقتصهادی ،بهه آنهها

روستاها ،علی رغم شدت بالای موانع و محدويتهای اقتصهادی،

اجازه عضويت در اينگونه ارگآنها را نمیدهد) نيز در اين زمينهه

درصد كمی از خانوارهای ساكن در آنها تحهت پوشهش كميتهه

بیتأثير نخواهد بود.

امداد میباشند كه دلي اين امر را میتوان عدم تطهابق نقهش و
جدول  .8وضعيت روستاهای مورد مطالعه به تفکيک فراوانی تعداد خانوار و درصد خانوارهای تحت پوشش كميته امداد در آنها
نام
روستا
قلعهوزير
حريمآباد
نوبهار
موشان
قرهبيک
حسينآباد
محسنآباد
سعيديه
كريمآباد
ديشديش
عيشآباد
فوشنجان
كارجيج

درصد خانوار
تعداد خانوار
11
31
49
019
91
011
011
010
11
011
10
400
10

تحت

نام

درصد خانوار
تعداد خانوار

تحت

نام
روستا

روستا
پوشش
پوشش
حاجيان
01/19
019
ادگ
01/11
شمسيه
01
01
اقبالی
1/91
بقيع
00/1
41
سهگنبد
1
شيب
1/13
09
صومعه
03/00
نصيرآباد
1/13
013
شادمهرک
1/11
چاهبلند
9/11
011
بحرودی
01
صدرآباد
00/10
39
عشقآباد
1/00
سامغان
3/99
11
آهنگران
1/11
محمدجان
1
41
دربهشت
9/11
كارجی
1/11
040
هلالی
01/01
بهمن
01/43
31
سوقند
03/11
1/00
494
مباركه
1/01
ميانگين
01/11
11
اندرا
09/41
مأخذ :مركز آمار ايران  0931و كميته امداد امام خمينی شهرستان نيشابور.0931 ،

درصد خانوار
تعداد خانوار

تحت

91
41
014
40
43
001
04
90
10
01
10

پوشش
1/99
91
3/10
00/31
1/01
4/01
01/11
1/01
3/19
91/41
04/13

011/31

00/13

از طرف ديگر ،محاسبه نرخ رشد جمعيهت روسهتاهای مهورد

در برخهی از ايهن روسهتاها ،بهه دليه سهاختار سهنی سههالخورده

مطالعه در محدوده سالهای  0911و  0931نشهان میدههد كهه

جمعيت ،ديگر انگيزهای برای مهاجرت برای افراد ساكن در آنها

 90درصد از اين روستاها دارای رشد منفهی جمعيهت بهوده و بها

باقی نمانده است ،چرا كه عمدتاً در افراد كهنسال ،تعلق و تعصب

مشک كاهش جمعيت مواجهاند (شهک  .)1بها توجهه بهه نتهايج

مکانی خاصی وجود دارد كه تحت هي شرايطی حاضر به تهرک

پژوهش ،انتظار اوليه بر آن است كهه روسهتاهای دارای موانهع و

روستای خويش و مهاجرت نمیباشند .از سوی ديگهر ،سياسهت-

محدوديتهای شديد يا بسيار شديد با مهاجرت گسترده خانوارها

های دولت برای افزايش ميزان زاد و ولد و افهزايش جمعيهت در

مواجه باشند .در حالی كه يافتههای تحقيق حاكی از آن است كه

برخی از روستاهای دارای سهاختار سهنی جهوان نيهز در افهزايش
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جمعيت آنها مؤثر بوده است كه وجود روند افزايش جمعيهت در

رفع خستگی كار در سرسبزی و خرمی روسهتاها) تقويهت نمهوده

آنها را با وجود محدوديتهای موجهود در توانمندسهازی موجهه

است .بديهی اسهت كهه در اينگونهه روسهتاها ،فراوانهی مسهاكن

نموده است .همچنين وجود طبيعت سرسبز و شرايط آ و هوايی

روستا ،مبنای درستی برای خانوارهای ساكن در آنها و موانهع و

مطلو در برخی از روستاها (همچون عيشآباد و سوقند) ،انگيزه

محدوديتهای مطرح در توانمندسازی اقتصهادی آنهها نخواههد

ويلاسههازی را در بعضههی از شهههروندان (بههرای دوری از شههلوغی

بود.

شهرها و بهرهگيری از مناطق خوش آ و هوا ،سکوت نسهبی و

شکل  .9وضعيت نرخ رشد جمعيت در روستاهای مورد مطالعه بين سالهای 0911 -31

از طههرف ديگههر ،نتههايج حاص ه از مقايسههه ميههانگين سههطح

مؤيد آن است كه شاخصهای مهرتبط بها كمبهود فرصهتههای

تأثيرگذاری عوام مطرح در بروز يا تشديد موانهع و محهدوديت-

شغلی با ضريب  ،1/01پايين بودن درآمد و عدم اطمينان از ثبات

های توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روسهتايی مهورد مطالعهه

آن با ضريب  1/01و ضعا منابع و نامناسهب بهودن روشههای

حسینی و اصغری ،واکاوی موانع و محدودیتهای توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی

توليد با ضريب  ،1/11به ترتيب تأثيرگذارترين عوام در بروز يها
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تشديد موانع و محدوديتها به حسا میآيند (شک .)1

شکل .1مقايسه سطح تأثيرگذاری عوام مختلا در بروز يا تشديد موانع يا محدوديتهای مطرح در توانمندسازی اقتصادی خانوارهای مورد مطالعه

بحث و نتيجهگيری
توانمندسازی اقتصادی با فراهمسازی ابزارهای لهازم ،قهدرت

از ثبات آن ،بيشترين شهدت تأثيرگهذاری را بهه خهود اختصهاد
میدهند.

استفاده بهينه از منابع را در روسهتائيان ايجهاد و زمينهه را بهرای

نتايج اين پژوهش همسهو بها يافتهههای مطالعهات الهيس و

ارتقای مهارتهای ادراكی آنها و تشهخيص مشهکلات و تعيهين

فريمن ( )0114میباشد كهه دسترسهی بهه فرصهتههای شهغلی

اولويتهای اقتصادی مهيها مینمايهد .از ايهنرو ،سهکونتگاههای

مناسب و دارايیهای مهادی و انسهانی را مهمتهرين نيهاز جامعهه

روستايی زمانی از بهرهوری و كارايی لازم برخوردار میشوند و به

روستايی و عهاملی مههم در فقرزدايهی و رسهيدن بهه توانمنهدی

توانمندسازی دست میيابند كه دسترسهی بهه منهابع و امکانهات

مناسب میدانند .از طرف ديگر ،يافتههای حاصه  ،در همگرايهی

جهت ارتقای ظرفيتها ،تسهي مبادلات ،توسهعه زيرسهاختها و

كام با نتايج مطالعات ديهنن و لهه ( )0101و اكترينها و فيهوری

مهارت در تصميمگيری ،برای روستائيان ساكن در آنهها فهراهم

( )0101میباشد كه بهرهگيری از اعتبارات خرد و توسعه صهنايع

باشد .بنهابراين در بررسهی مسهائ جوامهع روسهتايی ،توجهه بهه

كوچک روستايی را پارادايمی مههم جههت افهزايش فرصهتهای

توانمندسازی اقتصادی و رفع موانع و محدوديتههای موجهود در

شههغلی ،كههاهش فقههر و ثبههات مههالی و در نتيجههه توانمندسههازی

آنها بسيار ضروری میباشد .بر اين اساس ،پهژوهش حاضهر بها

اقتصادی دانستهاند.

هدف شناخت موانع و محهدوديتههای مطهرح در توانمندسهازی
اقتصادی خانوارهای روستايی انجهام گرديهده اسهت .بهر اسهاس

در راستای افهزايش توانمندسهازی اقتصهادی در خانوارههای
مورد مطالعه ،پيشنهادهای زير را میتوان مطرح نمود:

يافتههای پژوهش ،خانوارهای ساكن در روستاهای مورد مطالعهه

با توجه به نتايج پژوهش ،روستاهای مورد مطالعه نياز مبرمی

در جهت توانمندسهازی اقتصهادی بها موانهع و محهدوديتههای

به اشتغالزايی و افزايش فرصتهای شغلی و درآمدی دارنهد كهه

متعددی مواجه میباشند كه در اين راستا ،محدوديتهای ناشهی

در اين راستا ،توسعه كارگاههای كوچک توليدی و دادن وامههای

از كمبود فرصتهای شغلی و پايين بودن درآمد و عدم اطمينهان

خوداشتغالی و خودكفايی با بههره كهم بهه خانوارههای روسهتايی
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جهت تحرک و شتا در اشهتغالزايی كاملهاً ضهروری بهه نظهر

ساير اقدامات مشابه را در جهت اسهتفاده بهينهه از فضها و منهابع

میرسد.

سرزمين مورد حمايت قرار دهد.

ضعا آگاهی خانوارهای ساكن در روستاهای مهورد مطالعهه

با توجه به اينکه تنها در يک پنجم از ك روستاهای مهورد

از فنون و تکنولوژیهای جديهد كشهاورزی ،ضهرورت گسهترش

مطالعه ،طرح هادی اجرا شده است و اجرای اين طرح در تحهول

فعاليت مراكز آموزش فنی و حرفهای را برای آشنايی ساكنان اين

اقتصادی روستاها تأثيرگذار خواهد بود ،به منظور كاهش موانع و

روستاها با مهارتهای فنی و حرفههای و پهذيرش فنهاوریههای

محدوديتهای مطرح در توانمندسازی اقتصادی خانوارهای مورد

جديد كشاورزی ايجا مینمايد.

مطالعه ،ضرورت اجرای اين طهرح و اختصهاد بودجهه از سهوی

با توجه به نتايج تحقيق مبنی بر پايين بودن ميهزان درآمهد
سالانه خانوارهای روستايی مورد مطالعه ،دولت با ههدف افهزايش

دولت برای به اتمام رساندن پروژههای ناتمام به شدت احسهاس
میشود.

راندمان توليهد ،بايسهتی ماشهينآلهات لهازم بهرای فعاليهتههای

از آنجايی كه دلالان و واسطههای فعال در روستاهای مورد

كشاورزی را به صورت اقساط ،با بهرهكم ،جههت رشهد توليهدات

مطالعه ،موجب كاهش قاب توجه درآمد سهالانه حاصه از توليهد

كشههاورزی در اختيههار خانوارههها قههرار دهههد و ضههمن توسههعه

خانوارهای ساكن در اين روستاها میگردند ،تعاونیهای روستايی

تکنولوژیهای نوين (مث سيستمههای جديهد آبيهاری) ،تهرويج

بايستی در جهت كاهش فعاليت واسطهها با حمايت دسهتگاههای

ارقام پربازده ،الگوهای جديد كشت ،سيستم كشت گلخانههای و

اجرايی ذيربط ،فعاليتهای خود را در اين راستا تقويت نمايند.

منابع
اصغریلفمجانی ،د؛ شهركی ،ع؛ نادريانفهر ،م .0931 .موانهع

منطقهای.003 -040 :)00(1 ،

توانمندسههازی اقتصههادی و اجتمههاعی خانوارهههای روسههتايی

حيدریساربان ،و .0930 .توانمندسازی گامی اساسهی در جههت

مورد :مددجويان تحت پوشهش كميتهه امهداد در سيسهتان،

ني به توسعه روستايی(مطالعه موردی :شهرستان مشکين-

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايی.019-004 :)0(1 ،

شهر) ،فصلنامه تحقيقات جغرافيايی.013-011 :)9(01 ،

اعرابی ،م؛ فياضی ،م .0911 .گونهشناسی ديدگاهها و الگوههای

خانی ،ف ؛ قاسمی ،س .0911 .تحليلی بهر مسهائ و نيازههای

توانمندسازی ،فصلنامه مطالعهات مهديريت صهنعتی:)09(1 ،

زنان سرپرست خهانوار جههت توانمندسهازی آنهان ،تههران:

.11-11

شهرداری تهران.0-09 ،

بانک جهانی .0931 .توانمندسازی و كاهش فقر ،ترجمهه فهرزام

رضايیجندانی ،م؛ هويهدا ،ر؛ سهماواتيان ،ح .0934 .پهيشبينهی

پوراصغر سنگاچين و جواد رمضانی ،تهران :انتشارات وزارت

ابعاد توانمندسهازی روانشهناختی بها اسهتفاده از مؤلفهههای

تعاون ،كار و رفاه اجتماعی.

سههرمايه روانشههناختی در معلمههان مههدارس ابتههدايی شهههر

جليليان ،س؛ سعدی ،ح .ا .0931 .نقش توانمندسهازی زنهان در
تصميمگيریهای اقتصادی خانوارههای روسهتايی (مطالعهه

موردی :شهرستان اسلام آباد غر ) ،فصلنامه برنامههريهزی

اصفهان ،دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردی:)0(01 ،
.11-11
رضههوی ،م .ک .0914 .كههاربرد روشههها و فنههون رهيافههت

حسینی و اصغری ،واکاوی موانع و محدودیتهای توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی

مشههاركت ،گههامی در جهههت ظرفيههتسههازی سههازمانی و
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توانمندسازی مردم جوامهع محلهی ،چههارمين كارگهاه فنهی

كميته امداد امام خمينی شهرستان نيشهابور .0934 .آمهار افهراد

مشههاركت كشههاورزان در مههديريت شههبکههههای آبيههاری و

تحت پوشش كميته امداد امام خمينی ،نيشهابور :دفتهر آمهار

زهکشی ،تهران :كميته ملی آبياری و زهکشی.01-91 ،
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زياری ،ک؛ نوذری ،آ .0911 .ساماندهی و توانمندسازی اسهکان
غير رسمی شهر اههواز .پهژوهشههای جغرافيهای انسهانی،
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سعدی ،ح؛ شعبانعلیفمی ،ح؛ لطيفی ،س .0930 .سنجش ميزان

كيميائی ،س .ع .0931 .شيوههای توانمندسازی زنان سرپرسهت
خانوار ،مجله رفاه اجتماعی.19-30 :)41(00 ،
گرجی ،م .0913 . .ارزيابی تهأثير توانمندسهازی بهر عملکهرد
كاركنان ،فصلنامه مديريت.91-11 :)01(1 ،

توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان قاليباف روسهتايی و

محمدیيگانه ،؛ چراغی ،م ؛ احمدی ،ک .0939 .بررسی آثهار

عوام مؤثر بر آن (مطالعه موردی استان همدان) ،مجله زن

اعتبارات خرد بر توانمندسهازی اقتصهادی فقهرای روسهتايی

در توسعه و سياست.011-001 :)0(01 ،

(مطالعه موردی :دهستان غنی بيگلهو ،شهرسهتان زنجهان)،

فتحی ،س .0930 .تحليلی بر نقش سرمايه اجتماعی بر توسهعه
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شناختی توانمندی اجتماعی و اقتصادی ،درک بهومی از آن،

 .0930تبيين عوام مهوثر بهر توانمندسهازی روسهتاييان در
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مناطق روستايی شهرستان قهروه) ،پژوهشههای روسهتايی،
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Abstract
Empowerment of rural households is one of the most important goals in all rural development plans
since without empowering the less affluent segments of society development plans since without it it is
impossible to achieve rural development. Therefore, the aim of this research study is to investigate
barriers and limitations to economic empowerment of rural households in the Central and Zeberkhan
Districts of Nishapur County. The research method is descriptive-analytic documentary field research.
The required data were collected by completing village and household questionnaires and completing
field observation forms. Rural households living in the study area in 2016 (33041 households) constitute
the statistical population of this study and the sample size of 373 heads of households was determined
usingCochran's formula. Data analysis was performed using the Analytic Hierarchy Process (AHP)
technique by Expert Choice software. Statistical and spatial analyses were carried out by SPSS and
ArcGIS. The findings show that there are severe or extremely severe barriers and limitations to economic
empowerment of 49.3% of the studied households. On the other hand, results of comparing the average
level of influence of factors in the occurrence or intensification of barriers and limitations of economic
empowerment of rural households confirm that indicators related to lack of job opportunities with a
coefficient of 0.17, low income and uncertainty of its stability with a coefficient of 0.16 and weakness
of resources and inadequacy of production methods with a coefficient of 0.05, are the most influential
factors on occurrence or intensification of obstacles and restrictions, respectively.
Keywords: Empowerment, Barriers and restrictions, Rural family, Neyshabur County.
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