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چکیده

جوامع روستایی کشورهای در حال توسعه از یک قرن اخیر با تهدیدات قابل تاملی همچون بیکا وم یر ا جج جججح هس نیا رد هک دنت    
خصوص الزم است از رویکرد توانمندسازي روستاییان به عنوان راه حلی مفی ددد ب ار ييي خ ور ججج از بیکار ييي و فقررر اس زا .دوش هدافت   
همینرو ،هدف اصلی این پژوهش ،شناسایی مهمترین عوامل فردی و محیطی در توانمندسازي روستائيان ،روستاهای منتخب بخش
مرکزی شهرستان کبود راهنگ (روستاهاي کردآباد ،ویان و طاهرلو) در زمینه اشتغال ،میباشد .در همین راستا ،تحقیق حاضر از نظر
ماهیت ،توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف ،کاربردی است .جامعهی آماری آن ،افراد  18تا  56سال این روستاها میباشد که به روش

کوکران ،حجم نمونه آماری  652نفر تعیین شده و به روش تصادفی در دسترس ،نمونهگیری شدهاند .جهت تجز اد ليلحت و هي د هه ههه-
های گردآوری شده (از طریق پرسشنامه) از آزمونهای آماری تحلیل واریانس ،تعقيبي ش رن بلاق رد نمديرف و هف
استفاده شده است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که  12مورد از  15مورد مربوط به عوامل فردي و  6م زا درو

مممم ممممماف از رررSPSS

 15م هب طوبرم درو    

عوامل محیطی ،میانگینی باالتر از حد متوسط کسب کردهاند (ح ربارب طسوتم د با      )3و ب ونع ه ا هم ن م وع نیرت ااا اااام یزاسدنمناوت ل   
روستاییان در زمینه اشتغال محسوب میشوند و اینکه میزان تاثیر عوامل فردي توانمندسازي روستائيان در روستاهاي كردآباد و ویان
بيشتر از روستائيان روستاي طاهرلو و میزان تاثیر عوامل محیطی توانمندسا تسور يز ا  رد نايئ ر  زا رتشيب دابآدرك ياتسو ر نايئاتسو       
طاهرلو و ویان است .نتیجه اینکه در توانمندسازی روستاییان محدوده مورد مطالعه نقش عوامل فردی بیشتر از عوامل محیطی است،
اما باتوجه به شرایط زمانی و مکانی ،این نتیجهگیری نسبی میباشد و امکان داد برای دیگر مناطق نتایج متفاوت باشند.
واژگان كليدي :توانمندسازي ،اشتغال ،روستا ،کردآباد ،ویان ،طاهرلو.
( -1نویسنده مسئول) masoudmahdavi5@gmail.com

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دوازدهم ،شماره چهارم ،پاییز 9931
 38فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

مقدمه
امروزه فقر ،بیکاری و مهاجرت روستا شهری ،یکی از مهمترین مسایل جهان بویژه مساله کش هعسوت لاحرد یاهرو    
ی
است .این مسایل در نواحی روستایی به حدی تاثیرگذار هستند که به عنوان مهمممت الکشم نیر تت تتت ن حاو ییی روس یات ی ی
مطرح شوند ( .)Kord & Abtin, 2013شرا طي محيطي و انساني حاكم بر روستاها بهگونهاي است كه آنان را در ان وز اا
ن امررر در نب لاغتشا دو ،،، ،،
ن نمودد اين ن
قرار داده و باعث شده از فعا يل تهاي مربوط به توسعه بهره كمتري ببرند .مهمت ير ن ن
ن را درپ ييي دارد ( ;Taherkhani, 2002
ج روس اييات ن ن
ناپايداري و عدم تنوع شغلي در روستاها است كه مهاجرت به خ را ج ج

ی و توانمندس زا ييي
 .)Falihi, 2000از اینرو ،در فرآیند توسعه روستایی ،فقرزدایی ،اشتغالزایی ،تأمین نیازها ييي اساسی ی
فقرا ،جایگاه اساسی دارد (.)Mohamadi Yeganeh et al, 2014
توجه به مقوله توانمندسازی ذینفعان محلی در فرآیند انجام و عمل برنامهریزی از مهمترین مقولههایی است که همواره
ت ( Amundsen & Martinsen, 2015; Shamsadini,
مورد تأکید ویژه صاحبنظران توسعه در دهههای اخیر بوده است ت

 .)2016توانمندسازی بهعنوان ظرفیتی برای خوداتکایی و اعتمادبهنفس در مقابل وابستگی است .این فرایندی است که
از طریق آن اشخاص ،سازمانهای غیردولتی و گروههای به حاشیه راندهشده ازجمله روستاییان میتوانند سازمان خودد
د ( ;Sharma & Kirkman, 2015
را تقویت کنند و خودشان را از تسلط ایجادشده توسط ساختارها یا روابط ،آزاد کنند د

ی
 .)Jaliliyan & Saadi, 2014جوامع روستایی کشورهای در حال توسعه در یک قرن اخیر با تهدیدات و چ لا شششهای ی
ی-
قابل تاملی مواجح بوده و کشور ما نیز از این وضعیت مستثنی نبوده است .جوامع روستایی ایران باا مس داصتقا لئا یی یی

اجتماعی عدیدهای روبهرو بوده که شیوه زندگی و تحوالت آن در طول زمان آسیبپذیری حوزههای اشتغال روستایی،
شکلگیری بیكاری گسترده در روستاها و تشدید پدیده مهاجرت نیروی کار از روستا به شهر را دامن زده است ( Riahi

 .)& Noori, 2018با توجه به اینکه جامعه روستایی ایران به میزان زیادي با بیک را ييي (آش اک ررر و پنه نا )) مواجههه است،،
میتوان گفت که توانمندسازي روستاییان ،راه حل سودمندي براي خروج از بیکاري و فقر است (.)Mirzai et al, 2000

افزايش و توسعه فضاهاي كسب و كار در روستاها با فائق آمدن به تهديداتي كه در راه سرمايهگذاري وجود دارد ،م ييي -

ت فعاللل در روس درگ اهات ددددد
ت جمعيت ت
تواند عالوه بر افزايش اشتغال باعث افزایش سطح نسبي رفاه روس ايیات ننن و تثبيت ت
( .)Esfandiari & Daniali, 2019همانگونه که هدف اصلي از اجراي برنامههاي گوناگون در نواحي روستا يي  ،دس بايت ييي
به توسعه روستا يي و كاهش ب كي اري و ايجاد و افزايش فرصتهاي شغلي است .ب كي اري و كمبود فرصتها ييي ش ،يلغ
نتيجة نابرابري عرضه و تقاضاي نيروي كار در روستاهاست .ییاتسور يزاسدنمناوت اذل ا اغتشا و ن لللل لللللزای قطانم رد ی   
روستایی کمتر توسعه یافته ،نظیر روستاهای م ابآدرک( شهوژپ نیا هعلاطم درو د نایو  ،و ط  ا ناتسرهش رد )ولره         
حاکمی رد یتمواقم داصتقا ت
کبودرآهنگ میتواند در جریان مهاجرت روستاییان تاثیر بگذارد و گامهایی م  رد رثو ح ح
روستاها گردد.
مهاجرت بیرویه در اثر بیکاری و  ...در اغلب روستاها و حتی شهرستانهای ب نوچمه ییاتسور یالاب تیعمج ا      
شهرستان کبودرآهنگ که بیش از  80درصد جمعیت آن ،روستانشین هستند و روستاهای کرد آب و ،نایو ،دا ولرهاط    
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که جزو شاخصترین آنها میباشد ،بیانگر این مساله است که بایستی برنامههایی در این خصوص اندیشیده ش رد .دو
همین خصوص هدف اصلی تحقیق شناسایی مهمت مناوت رد لماوع نیر ن ياهاتسور یاهاتسور ناییاتسور یزاسد       
کردآباد ،ویان و طاهرلو در زمینه اشتغال میباشد .در همین راستا و با توجه به هدف تحقیق ،سواالتی به ریز حرش     
مطرح شده است:
 -1مهمترین عوامل فردي و محیطی توانمندسازي روستا يئ ان در زمینه اشتغال كداماند؟
 -2آيا بين توانمندسازي روستا يئ ان روستاهاي کردآباد ،ویان و طاهرلو در خصوص عوامل ف توافت یطیحم و یدر    
معناداری وجود دارد؟

در راستای اهداف و سواالت تحقیق ،روش تحقیق این پژوهش از نظر ماهیت ،توصیفی – تحلیل ،فده رظن زا و ی

کاربردی میباشد .جامعهی آماری شامل افراد  81تا  65سال (سن اش هاتسور )لاغت ا ولرهاط ،نایو ،دابآدرک ی       (به
عنوان منتخبی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان کبود راهنگ) است که بالغ بر  4638نفر میباش ک دن ههههه به شور 
کوکران ،حجم نمونه آماری  256نفر تعیین شده و به روش تصادفی در دسترس نمونهگیری شدند.
ابزار اصلی گردآوری دادهها ،پرسشنامه محقق ساختهای در زمينه توانمندسازي اشتغال است که شامل  30س ود و لاو
بعد فردي و محيطي به صورت طيف پنج گزینهای كيل رت (خيليزياد ،زياد ،متوسط ،كم و خيليكم) میباشد .باتوجه
به تدوین پرسشنامه محقق ساخته ،روایی آن توسط اساتيد مورد بررسي و تایید قرار گرفت و پايا يي آن هم از طر قي
اجراي آزمايشي بر روي  30نفر و محاسبه ضر بي

آلفاي كرونباخ صورت گرفته و ضر بي

آلفای  0/ 76بدست آمد که

بیانگر قابل اعتماد بودن پرسشنامه میباشد .الزم بذکر است که جهت تجزيه اد ليلحت و  د هه هههه زا هدش یروآدرگ یا   
آزمونهای آماری تحلیل واریانس (آنوا یا  ،)Fتعقيبي شفه و فريدمن در قا بل

نرمافزار  SPSSاستفاده شده است.

پیشینه تحقیق
همانگونه که پیشتر ذکر شد ،تحقیات علمی در زمینه توانمندسازی روستاییان در دهههای اخیر م رارق لابقتسا درو    
گرفته است .در همین خصوص ،رافا لئ ( )1 00 2در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که بين تقويت زيرس خا تتته يا
اقتصادي از منظر دسترسي به سرمايه و منابع ،تقويت كارآفريني ،افزايش درآم و يدرف ياهد

ومع م نايئاتسور ی و   

اس زا هدافت

نهادههاي نوين كشاورزي با ارتقاي توانمندسازيهاي روستا يي و اش اغت لللزا  دراد دوجو رادانعم هطبار يي (((( (((((.)Raphael, 2001
ادلمن ( )1 00 2در مطالعات خود پيرامون بررسي عوامل موثر بر توانمندسازي كش ب هيكرت يياتسور قطانم رد نازروا ه نيا 
نتيجه دست يافته كه بين توانمندسازي و ميزان اس نيزه تخادرپ نازيم ،ماوداب يفرصم ياهالاك زا هدافت

    

هه ه ههه هههههههههه و ينامرد يا

آموزشي ،ميزان استفاده از نهادههاي كشاورزي ،ميزان درآمد روستا يي ان ،وضعيت الگوي مصرف م و ميقتسم هطبار يياذغ داو   
معناداري وجود دارد ( .)Edelman, 2001اوربل (  ،) 2005در پژوهشي نشان دادن متجا ماجسنا تيوقت اب ،د ا تكراشم ،يع       
اجتماعي و ارتباطهاي اجتماعي ،ميزان آگاهي روستا يئ ان افزايش ميیابد و زمينه مناوت ياقترا  ن هجيتن رد و يياتسور يزاسد      
ی و تبییننن الگو ييي
ق خود د پیراموننن طراحی ی
رفاه اجتماعي فراهم ميشود ( .)Orbell et al, 2005ارستاد (  ) 2007در تحقیق ق
ت تحص )یلی  ،،عوام للل
ن و وض یع ت ت
توانمندسازي روستاییان مالزي به این نتیجه رسیده است کههه عوام للل شخص س( ی نن نن
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اجتماعی و اقتصادي (بعد خانوار ،اندازه مالکیت زمین ،میزان استفاده از نهادهاي کشاورزي و وضعیت بهره ب رادر ييي از
ت از خ كا  ،،ش خا صصصها ييي
اراضی کشاورزي) و عوامل محیطی (میزان استفاده از سموم و کود شیمیایی ،میزان حفاظت ت
یرونددد ( .)Erstad, 2007آبره ما
ی به امش  رر ررر می ی
توسعه حفاظت از خاك) از مهمترین عوامل در توانمندسازي روس یات ی ی
( )1 01 2در پژوهش خود با عنوان اندازه گیري توانمندسازي اجتماعی کشاورزان در هند به این نتیجه دست یافت کههه
ت و اعضا ييي مس تن ررر
اجزاي اصلی اندازه گیري توانمندي اجتماعی کشاورزان ،قدرت تصمیمگیري و سابقه شغلی است ت
ی و همک ارا ننن ( )1 01 2در بررسی ی
ی
گروههاي خودیار کشاورزان ،بیشتررر توانمنددد هس دنت (( .)Abraham, 2011عنابس نات ی ی
ویژگیهاي مکانی -فضایی مشارکت در توانمندسازي اقتصاد روستایی شهرستان ایجرود به این نتایج دست یافتهههانددد
که بسترهاي الزم جهت اعمال رویکردهاي مشارکت در توانمندسازي اقتصادي روستاییان در بخش کشاورزي تا حددد
کمی فراهم شده است .با توجه به گسترش دیدگاههاي توسعه مردم محور در زمینه توسعه روستایی و اثبات فرضیههاا
ش کش زروا ييي س اگتنوک ههها ييي روس یات ی
ي تحقیق ،تأکید بر رهیافتهاي مشارکتی جهت توانمندسازي اقتص دا ييي بخش ش
ی بههه تبییننن عوام للل
اجتنابناپذیر است ( .)Anabestani et al, 2011مطیعی لنگرودي و همکاران (  ) 2012در پژوهشی ی
م ثؤ ر بر توانمندسازي روستاییان در توسعه ي کارآفرینی بخشهاي زند و سامن شهرستان مالیر به این نتایج رسیدهاند
ش توانمند ييي روس یات یاننن ب ار ييي ایجادد و توسعههه کس ببب وکاررر ت یثأ ررر دارد
ی در اف یاز ش ش
که وجود عوامل ف در ييي و محیطی ی
( .)MotieLangrodi et al, 2012حیدریساربان (  ) 2012در پژوهش خود در خص د رثوم لماوع صو ر ،يزاسدنمناوت     
چهار عامل به نام عامل اجتماعي-فرهنگ لماع و يتخانش ناور لماع ،يداصتقا لماع ،ي ،يدرف

 هدرک جارختسا اس تتتتتتتتتت تتتتتتتتتت
ت

( .)HeidariSareban, 2012حيدريساربان (  ) 2013در بررسي عوامل موثر بر توانمندسازي کش يياتسور قطانم رد نازروا    
شهرستان اهر به این نتیجه رسیده است که به ترتیب چهار عامل اجتماعي– فرهنگي ،عام ش ناور لماع ،يداصتقا ل ن و يتخا   
عامل فردي ،عوامل موثر در توانمندسازی کشاورزان اهری بودند ( .)HeidariSareban, 2013فراهانی و همک  نارا ( ( ) 2013
در ارزيابي ظرفيتهاي نواحي روستا يي براي توسعة كارآفريني و توانمندس زا ييي روس هاتسور ناييات ا ييييي بخششش شاللل
ن ت يثأ ررر را بررر ينيرفآراك
شهرستان بو يئ ن زهرا به این نتايج رسیدهانددد كه نيمز  هههههها ييي زيرس تخا ييي و ف در ييي بيش يرت ن ن

و

توانمندسازي روستا يي ان دارند( .)Farahani et al, 2013الشیک و االمن (  ) 2013در تحلیل عوامل م ثؤ ر بر توانمندسازي
اقتصادي زنان روستایی به این نتایج دست یافتهاند که توانمندسازي اقتصادي زنان روستایی به طور قابل توجههه تحت ت
ت
تأثیر دسترسی به خدمات مالی ،دسترسی به فرصتهاي تولید و آموزش و پرورش قرار دارد .از نظر آنها ،سیاستهاا و
استراتژيهایی که به بهبود توانمندسازي اقتصادي زنان کمک میکند ،شامل افزایش دسترسی به منابع ،ارائه آم زو ششش و
استفاده و ترویج قابلیتهاي آنان در توسعه اقتصادي است ( .)Alshic & ALamn, 2013اص راکمه و یرغ ا  ن (( ((( ،) 2016
موانع توانمندسازي اقتصادي و اجتماعی خانوارهاي روستایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در سیستان را مورد
تها ييي اقتص دا ييي و اجتم عا ی ی
ی
ع و مح یدود ت ت
بررسی قرار دادهاند .نتایج حاکی از وجود اختالف معنادار در شدت موانع ع

روستاهاي واقع در شهرستانهاي مرزي سیستان با سایر روستاهاي واقع در این منطقه است .همچنین بر اساس تحلیل-
ن شدت ت
ت
هاي فضایی ،نواحی شمال شرقی و غرب این منطقه ،داراي بیشترین و نواحی جنوب شرقی آن داراي کمت یر ن ن
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ی هس  دنت ( ( .)Asghari et al, 2016فزون راکمه و ی ان   
موانع و محدودیتها ب ار ييي توانمندس زا ييي اقتص دا ييي و اجتم عا ی ی
(  ) 2017در تحقیق به این نتیجه رسیدهاند که عوامل محیطی و توسعه اقتص راد ییاتسور دا ا طبار ی هه هههههای دو س و هیو
یکن زا و د
متقابل هستند به نحوی که از یک طرف شرایط مساعد محیطی بستر توسعه اقتصاد روس یات ی  مهارف ار  م ییی ییی

سوی دیگر توسعه اقتصادی نیز کیفیت بهرهبرداری از طبیعت را ارتقاء داده و توسعه پایدار برای منطقه به وجود می-
آورد (.)Fozooni et al, 2017
با عنایت به تحقیقات انجام گرفته درخصوص عوامل موثر در توانمندسازی روستایی و رابطه آن با اشتغالزایی ،میت هجیتن ناو   
گرفت که عوامل گوناگونی در این باره دخیل هستند اما بسته به شرایط زمانی و مکانی ،ای  هدوب عونتم لماوع ن و  یارب  هر   

   

منطقه میزان موثر بودن عوامل میتوان متفاوت باشد .در همین خصوص و از آنجایی که چنین تحقیق دروم هدودحم یارب ی     
مطالعه صورت نگرفته است و از آنجایی که توانمندسازي روستاییان و اش اغت لللزای  رتمک ییاتسور قطانم رد ی ت هعسو      
یافته ،نظیر روستاهای مورد مطالعه این پژوهش (کرد آباد ،ویان ،و طاهرلو) میتواند به توسعه روستایی منج ،ددرگ ر   
از اینرو ،در این پژوهش عوامل موثر توانمندسازی مردم روستاهای کردآباد ،ویان و طاهرلو شهرستان کبود راهن ،گ
در اشتغالزایی مورد بررسی قرار میگیرد.
مبانی نظری
تاكنون راهحلهاي متفاوتي براي مقابله با ب كي اري ،توسعه فعا يل ت شغلي و توسعه روستا يي ارايه شده است .به نظر والتر
گالنسون عامل اصلي ب كي اري در كشورهای در حال توسعه اين است كه زمين نمي تواند جمعيت روزافزون روستاها را
ن ک در هه و راه ح للل
ی ج ما ععع ت یود ن ن
به كار گيرد ( .)Galenson,1989در همین خصوص ،تودارو برای اشتغال ،اس ژتارت ی ی
نهایی مساله بیکاری شهری را بهبود محیط روستایی میداند (.)Todaro, 1997
در اين ارتباط ميتوان گفت انديشمندان از زواياي متعدد به تعريف توانمندسازي پرداختهههان مناوت هك د ن هب يزاسد
به و يگدنز يا
معني افزايش ظرفيت افراد و گروهها براي به وجود آوردن توسعهاي م اختنا و رترثو بب بب

   

 لاقتنا ا ني     

انتخابها به سمت كنشهاي مورد نظر و نتايج تعريف ميشود ( .)Lahsaeizadeh, 2011توانمندس زا ييي مع دا للل واژة
التين Empowermentبه معناي كسب قدرت يا واگذاري و محول كردن انجام كاري معين به منظور ه فد ييي مشخص ص
ص
است ( .)Mubashir, 1991در واژه نامة انگليسي آكسفورد ،توانمندسازي به معناي اعطاي قدرت به م در ممم ب اي ننن شدهه
است و اعطاي قدرت به مردم يعني ارتقاي توانا يي و تواناساختن آنان براي انجام ،عمل و اق  تسا ماد

(( ((( Eftekhari et

 .)al, 2009از آنجایی هم که توسعه را توانا يي واقعي مردم در جهت تغ يي ر يافتن به منظور دستيابي به زندگي متكاملتر
با قدرت تع يي ن سرنوشت تلقي شده است .براين مبنا توانمندسازي عبارت است از دسترسي به ابزارها و امكاناتي كه با
استفاده از آنها افراد بتوانند سرنوشت خود را تع يي ن كنند و آن را به پيش ببرند (.)Eklud, 1999
همانگونه که اشاره شد ،در خصوص مفهوم توانمندسازي ،تعاریف متفاوتی ارائه شده است که این امر را میتوان ناشی
ی چوننن م ،تیرید
از دو عامل مهم دانست :نخست ،چندبعدي بودن این مفهوم و دوم ،کاربرد آن در حوزههاي مختلفی ی
روانشناسی ،جغرافیا ،کشاورزي و جامعهشناسی ( .)Mirzai et al, 2010در یک رویکرد کلینگر ،توانمندسازي عبارت
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است از قدرت بخشیدن به افراد ،بدین معنی که به آنان کمک شود تا حس اعتماد به ر سفن 

ت و بررر
اا ااا در خودد تقویت ت

ناتوانیها یا درماندگیهاي خود غلبه نمایند ( .)Golzari & Mirdamadi, 2013بر این اس سا  ،،توانمندس زا ييي چیز ييي
نیست که اعطا شود ،بلکه فرآیندي است که از شرایط موجود ،به وسیله افراد آگاه در یک جامعه معین نشأت میگیرد د
( .)Anabestani et al, 2013این فرآیند افراد را قادر میسازد که خودمختاري ،کنترل و اعتماد به نفس کسب کنند و با
احساس قدرت فردي و جمعی ،براي چیره شدن بر محدودیتهاي موجود اقدام نمایند (.)Khani et al , 2012
باتوجه به تعارف توانمندسازی میتوان گفت که عوامل متنوعی بر آن تاثیرگذارند .این عوامل از ديدگاههاي متف توا ييي
دستهبندي شدهاند .يكي از ديدگاههاي معروف ،ديدگاه اسپريتزر جرچن ( )2 99 1است .به باور وي عوامل اصلي مؤ رّثّث رر
بر توانمندسازي عبارتاند از :عوامل فردي (تحصيالت ،سابقه كار ،جنسيت ،نژاد ،كانون كنترل دروني و ع ّزّزت نف )،س
عوامل گروهي (اثربخشي گروه ،اهميت گروه ،اعتماد درونگروهي و ادراك افراد گروه نسبت به تأ يث رشاننن برم )،ناريد
ت اجتم عا ييي سياس ،ي
عوامل سازماني (ابهام در نقش ،دسترسي به منابع ،حيطه كنترل ،دسترس ييي بههه اطالع تا  ،،حمايت ت
جايگاه فرد در سلسله مراتب سازماني و جو مشاركتي واحد كار) (.)Ziyai et al, 2008
با توجه به موارد مطرح شده ،جنبههاي مختلفي براي توانمندسازي ذكر شده است كه ميت دعب شش رد ار اهنآ ناو     
خالصه كرد :اقتصادي ،سياسي ،رواني ،اجتماعي ،حق  يگنهرف و ،يقو (( ((( .)Gagari et al, 2009در جامع ،يياتسور ة   
توانمندي اقتصادي ،اجتماعي و رواني بيش از ابعاد ديگر اهميت دارند ..عوام يزاسدنمناوت دنيا رف رد يفلتخم ل      
دخالت دارند ،كه در ميان آنها ،قابليته گژيو و ا ييييي ه نيمز يا هههههاي اف ژيو تيمها و شقن ،طیحم و دار

ههه ههههههههاي دارند

(.)Shakori et al, 2007
در همین خصوص پژوهشها حاکی از آن است که در میان متغ ّیّیرهای زمینهای ،عواملی چون اشتغال ،درآمد ،تحص ،لی
ی اف ار دد دارن  د ( ( Shaditalab et al, 2005; Farahani & HajiHoseyni,
جنسیت و سن ،بیشترین تأثیر را بررر توانمندی ی

 .)2013در این بین ،اشتغال ،تأثیرات بسیار مثبتی بر رفتار و وجهة انسان دارد .از اینرو ،فراهم کردن ش اغتشا طیار لل للل
ت ایجادد
برای افراد ،موجب ارتقای ع ّزّزت نفس ،کسب وجهه و منزلت اجتماعی ،تعامل اجتماعی ،مشارکت و در نهایت ت
درآمد و توسعة مهارتهای افراد میشود (.)Heidarisareban, 2013
منطقه مورد مطالعه
ی 35
ت جغرافی یا ی ی
شهرستان کبودرآهنگ در فاصله  58کیلومتری شمال استان همدان واقع شده و در مح دود هه مختصات ت
درجه و  2دقیقه تا  35درجه و  40دقیقه عرض شمالی و  48درجه و  44دقیقه تا  48درجههه و  43دقیقههه طوللل ش قر ییی
ن شهرس ات ننن
ت این ن
ت و مس حا ت ت
گرفته است ( .)RashidiNejad, 2017ارتفاع این شهرستان از سطح دریا  1680متر است ت
ن ترتی ببب از
4020کیلومتر مربع است که حدود  20/4درصد از مساحت استان را به خود اختصاص داده است به همین ن
لحاظ وسعت دومین شهرستان محسوب می گردد .این شهرستان از طرف غرب به شهرستان بیجار از استان کردستان و
از طرف شرق با شهرستان رزن و از طرف جنوب با شهرستان همدان و از طرف شمال باا شهرس ات ننن خدابندهه زنجاننن
همسایه میباشد .این شهرستان که از سال  1367به شهرستان تبدیل شده ،هم اکنون دارای سه بخش )مرکزی ،گل تپه،
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شیرین سو) و سه شهر )کبودراهنگ ،گل تپه ،شیرین سو) 10 ،دهستان و  28 1روستای دارای سکنه میباشد و از لح ظا
یباشد
ی اس ات ننن می ی
ی اس ات ننن از ناحیههه ش لام ی ی
بررسیها انجام گرفته در مطالعات آمایشی سرزمین و تقسیم بندییی ن حاو ی ی
(.)Davodi, 2016
ق تنهاا ش لما
بر اساس سر شماری 0931جمعیتی بالغ بر  20349نفر با تراکم  40نفر در هر کیلومتر مربع .البته آمار فوق ق
جمعیت ثابت شهرستان میشود و اگر این آمار بر مبنای جمعیت شناور محسوب شود بههه لح ظا

وجو دد ددد مراکززز مهممم

یرس ثکا .د رر ررر م در ممم ای ناتسرهش ن   
صنعتی ،گردشگری ،کشاورزی و ...جمعیت شهرستان به حدود  00 2هزار نف م ر یی یی
ی 88
روستانشین هستند به طوری که فقط  12درصد از جمعیت شهرستان ،در مرکز شهرستان س نوک تتت دارنددد و م قبا ی ی

ن هس  دنت ( ( .)RashidiNejad, 2017جمعی رب ناتسرهش نیا ت ساسا      
شهاا س کا ن ن
درصد در روس خبزکارم و اهات شش شش
سرشماری سال  5931جمعيتي بالغ بر  2 ۱2606نفر (معادل  35576خانوار) بوده است که نیا زا     تع ودح داد د   

80

درصد آنها در نقاط روستایی ساکن هستند.
ش از
ی آبی )کههه بیش ش
شهرستان کبودرآهنگ با دارا بودن  241165هکتار اراضی کشاورزی شامل  34587هکتاررر اراضی ی
ح زیررر
 18500هکتار آن تحت پوشش سیستمهای آبیاری تحت فشار میباشد) و  204368هکتار اراضی دیممم باا سطح ح
کشت ساالنه حدود  33165 1هکتار و تولید  489590تن محصوالت کشاورزی از قبیل گندم ،جو ،یونجه ،سیب زمینی،
ذرت ،کلزا ،گلرنگ ،هندوانه ،صیفیجات و  ...حدود  10 /7درصد کل تولیدات محصوالت زراعی ،باغی و دامی استان
را به خود اختصاص داده است ( .)Davodi, 2016الزم بذکر است که از لحاظ اقلیمی دم ناتسرهش نیا طسوتم یا     
حدود  21درجه ،رطوبت نسبی حدود  47درصد ،بارش متوسط ح دود

یباش  د ( ( RashidiNejad,
یمت م ر یی یی
 60 2میلی ی

 .)2017در حالت کلی شهرستان داراي آب و هوا يئ تقريبًاًا بياباني بوده و داراي تابستانهاي گرم و زمستانهاي س در
ميباشد اما تنوع طبيعي در اين شهرستان كه باعث شده بخش مركزي عمدتًاًا به صورت دشتي وسيع و بخشهاي گل
تپه و شيرين سو از منطقهاي كوهستاني و تپه ماهوري تش ليك گردد.
روستاهای کردآباد ،ویان و طاهرلو به ناونع     روس یزکرم شخب رد قیقحت نیا هعلاطم دروم یاهات

ناتسرهش         

کبودراهنگ واقع هستند .بخش مرکزی دارای  5دهستان و  55روستا میباشد (دهستان حاجی یاراد ول

 10روس و ات

 4538خانوار ،دهستان راهب دارای  6روستا و  6178خانوار ،دهس راد تشدزبس نات ا یی ییی  10روستاا و  3913خ ،راونا
دهستان کوهن دارای  41روستا و  2604خانوار و دهستان سرداران دارای  51روستا و  68 27خانوار).
براساس آمار مراکز بهداشت روستاهای مورد مطالعه در سال  ،8931روستای کردآباد از دهستان حاجیلو ۲579 ،نفر
(  654خانوار) ،روستای ویان از دهستان سبزدشت 4228 ،نفر (  ۱۰19خانوار) و اینکه روستای طاهرلو هم از دهس نات
کوهین  1 83نفر (  ۲۱0خانوار) جمعیت داشتند.
یباش هنومن دحاو ناونع هب و د      
الزم بذکر است که روستای کردآباد دارای بیش از  00 2واحد تولیدی پوش م کا یی یی
کشوری در امر اشتغال معرفی شده و اینکه شغل غا بل

مردم روستای طاهرلو کفاشی وتولید کفش زنانه و نارهت رد 

همدان است و در خود روستا هم کشاورزی و دامداری می باشد.
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شکل ( )1موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه Source Writers, 2018

یافتهها
همانگونه که پیشتر ذکر شد ،یافتههای این مقاله از دو بخش کلی تشکیل شده است ،که هئارا بیترت هب همادا رد       
شدهاند.
یباشد
بخش اول مربوط به شناسایی مهمترین عوامل فردی و محیطی در توانمندسازي روستا يئ ان در زمینه اشتغال می ی
که در این خصوص از آماره میانگین امیتازات و آزمون رتبهای فریدمن استفاده شده است.
جدول( )1ميزان اهمیت عوامل فردي توانمندسازي روستائيان در زمینه اشتغال
ميانگين

عوامل

انحراف استاندارد

افزايش مقبو يل ت فرد نزد ديگران

4/ 89

0/ 32

تقويت خوداتكا يي و استقالل افراد

4/ 86

0/ 36

تقويت حس همكاري و كمك به كي ديگر

4/ 84

0/93

4/ 79

0/ 52

4/87

0/ 46

افزايش خطرپذيري در افراد

4/ 67

0/ 59

آموزش رفتار مناسب در مقابل شكست و ناكامي

4/ 65

0/96

آموزشهاي بدو اشتغال به افراد تازه به كار گرفته شده

4/ 58

0/ 79

تما لي به شركت در كارگروهي و مشاركت

4/ 56

0/ 83

آموزش روشهاي نوآوري و خالقيت

4/ 54

0/ 89

تقويت روحيه ارتباط و همكاري بين افراد فام لي

4/ 52

0/39

4/ 31

1/ 06

2/87

1/ 61

2/ 01

1/ 53

1/ 64

1/ 26

ايجاد عالقه به كسب موفقيتهاي تازه
آموزش چگونگي استفاده از ابزار و لوازم مورد نياز در ساخت وسا لي

آموزشهاي مداوم ضمن اشتغال به افراد شاغل
آشنا يي با سازمانها و نهادهاي حمايتي از كارآفريني
افزايش مطالعه روزنامه و مجالت
آموزش كار با رايانه

Source: Research findigs, 2018

شناسایی مهمترین عوامل توانمندسازي45 ...

جدول شماره  1بیانگر این امر است که از بين عوامل فردي به ترت بي

میانگین امتیازات ،اف دزن درف تيلوبقم شياز     

ديگران ،تقويت خوداتكا يي و استقالل افراد ،تقويت حس هم ،رگيدكي هب كمك و يراك      ايج بسك هب هقالع دا    
موفقيتهاي تازه ،آموزش چگونگي استفاده از ابزار و لوازم مورد نياز در س د يريذپرطخ شيازفا ،لياس و تخا ر

  

افراد ،آموزش رفتار مناسب در مقابل شكست و ناكامي ،آموزشهاي بدو اشتغال به افراد ت گ راك هب هزا ر دش هتف ه      ،
تما لي به شركت در كارگروهي و مشاركت ،آموزش روشهاي نوآوري و خالقيت ،تقويت روحيه ارتباط و همكاري
بين افراد فام لي و آموزشهاي مداوم ضمن اشتغال به افراد شاغل ،مهمترین عوامل توانمندسازي روس هنیمز رد نايئات   
اشتغال میباشند.
جدول ( )2آزمون فریدمن عوامل فردي توانمندسازي روستائيان در زمینه اشتغال
متغیرها

وضعیت موجود

تعداد

300

خی دو

1869 / 425

درجات آزادی

sig

41
0/ 001

Source: Research findigs, 2018

با توجه به نتایج آزمون فریدمن یعنی مقادیر خیدو (  ) 1869 / 425و معیار تصمیم یا  ،)0/ 001 ( sigمیتوان گف هک ت   
ترتیب رتبههای قید شده در جدول شماره  ،1در سطح آماری  95درصد مورد تایید است ،چراکه مق راد  sigکمت زا ر
 5درصد به دست آمده است ( ( )0/ 001جدول .)2
جدول( )3ميزان اهمیت عوامل محيطي توانمندسازي روستائيان در زمینه اشتغال
ميانگين

عوامل
دسترسي به ابزار و لوازم مورد نياز اشتغال

انحراف استاندارد

4/ 89

0/ 33

4/78

0/ 35

دسترسي آسان به مواد او يل ه تو يل د

4/ 74

0/ 52

استفاده از تجربيات افراد با تجربه در زمينه ايجاد شغل

4/ 72

0/ 76

امكان مشاركت ما يل و فعا يل ت تعاوني افراد روستا

4/ 36

1/51

ارائه مشاورههاي رايگان توسط كارآفرينان به افراد

3/81

1/87

ايجاد تسهيالت در اجراي قوانين و مقررات

2/ 54

1/ 57

برگزاري دورههاي كارآفريني در روستا

1/18

1/ 38

دسترسي به نيروي كار ارزان قيمت

اعطاي وام خود اشتغا يل در روستاها

1/ 73

تشويق مادي و غيرمادي كارآفرينان روستا يي

1/ 65

1/ 24

ايجاد اتحاديه و اصناف روستا يي جهت حمايت از مشاغل

1/ 59

1/ 19

امكان استفاده از اينترنت

1/ 43

1/ 07

بخشودگي ما يل ات و تعرفههاي دولتي شاغلين بخش روستا يي

1/ 43

1/ 05

ايجاد كتابخانههاي عمومي و تخصصي در روستا

1/ 33

ايجاد سايتهاي كامپيوتري عمومي براي استفاده روستا يئ ان

1/ 32

Source: Research findigs, 2018

جدول شماره  3بیانگر این امر است که از بين عوامل محیطی به ترت بي

1/3

0/9
0/ 88

میانگین امتیازات ،دسترسي به و رازبا 

مزاول    

مورد نياز اشتغال ،دسترسي به نيروي كار ارزان قيمت ،دسترسي آسان به مواد او يل ه تو يل د ،استفاده از تجربيات افراد با
تجربه در زمينه ايجاد شغل ،امكان مشاركت ما يل و فعا يل ت تعاوني افراد روس رواشم هئارا ،ات ههه ههههه طسوت ناگيار يا    
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كارآفرينان به افراد و ايجاد تسهيالت در اجراي قوانين و مقررات ،مهمترین عوامل توانمندسازي روس هنیمز رد نايئات   
اشتغال میباشند.
جدول ( )4آزمون فریدمن عوامل محيطي توانمندسازي روستائيان در زمینه اشتغال
وضعیت موجود

متغیرها
تعداد

300

خی دو

700 2/ 116
41

درجات آزادی

sig

0/ 001

Source: Research findigs, 2018

با توجه به نتایج آزمون فریدمن یعنی مقادیر خیدو (  ) 700 2/ 116و معیار تصمیم یا  ،)0/ 001 ( sigمیتوان گف هک ت   
ترتیب رتبههای قید شده در جدول شماره  ،3در سطح آماری  95درصد مورد تایید است ،چراکه مق راد  sigکمت زا ر
 5درصد به دست آمده است ( ( )0/ 001جدول .)4
بخش دوم این تحقیق هم مربوط به بررسی تفاوت بین سه ابآدرک( هعلاطم دروم یاتسور  د نایو  ،و ط  ا رد )ولره        
   که وصخ نیا رد  ص زا 

خصوص عوامل فردی و محیطی توانمندسازي روستا يئ ان در زمینه اش .تسا لاغت

   آزم نو

تحل لي واريانس كي طرفه يا آزمون  fو آزمون تعقیبی شفه استفاده شده است.
جدول ( )5آزمون تحليل واريانس عوامل فردي توانمندسازي روستائيان در روستاهای مورد مطالعه
گروههای مورد مطالعه

درجه آزادی

مجموع مجذورات

بین گروهی

3/ 97

درون گروهی

23 / 66

297

جم ع

27 / 63

299

مجذور میانگین

2

مقدار F

Sig

1/ 98
0/ 08

24 /69

0/ 001

Source:Research findigs, 2018

با توجه به نتایج جدول شماره  f = 24 /69( ،5و  )sig =0/ 001میت یتما نیگنایم هک تفگ ناو ا وع تاز ا يدرف لم
توانمندسازي روستا يئ ان در سه روستاي كردآباد ،ويان و ط دوجو یرادانعم توافت یرامآ رظن زا ،ولرها

     

( دراد در       

سطح آماری  95درصد) .در همین خصوص ،براي بررسي اين تفاوت از آزمون تعقيبي شفه استفاده شده است.
جدول ( )6مقایسه عوامل فردي توانمندسازي روستائيان بین روستاهاي كردآباد ،ويان و طاهرلو با استفاده از آزمون تعقیبی شفه
حوزه ()j

روس يات         

حوزه()i

كردآباد

روستاي طاهرلو

روستاي ويان

روس يات         

تفاوت()i-j

-

0/ 23133

-0/ 024

كردآباد

سطح معناداری

-

0/ 001

0/ 84

روستاي طاهرلو
روستاي ويان

تفاوت()i-j

-0/ 23133

-

-0/ 25533

سطح معناداری

0/ 001

-

0/ 001

تفاوت()i-j

0/ 024

0/ 25533

-

سطح معناداری

0/ 84

0/ 001

-

Source:Research findigs, 2018

با توجه به نتایج جدول شماره  6میتوان چنین گفت که يگنايم فالتخا  ،ن يدرف لماوع تازایتما 

سدنمناوت ا يز        

روستا يئ ان روستاهاي كردآباد و ویان بيشتر از روستا يئ ان روستاي طاهرلو م ييي باش بیترت هب نازیم فالتخا نیا ،د      
 0/ 23133و  0/ 25533میباشد ،معیار تصیم برای هر دو مقایسه برابر با  0/ 001میباشد یعنی این اختال یگنایم ف ننها
در سطح آماری  95درصد مورد تایید قرار میگیرد .و اینکه اختالف میانگین معن يگنايم نیب یرادا ن يدرف لماوع       

شناسایی مهمترین عوامل توانمندسازي47 ...

توانمندسازي روستا يئ ان روستاي کردآباد و ویان وجود ندارد ،چراکه اخ فالت

ارب( کدنا نیگنایم بر با      )-0/ 024و

معیار تصمیم بزرگتر از  5درصد (برابربا  )0/84است.
جدول ( )7آزمون تحليل واريانس عوامل محیطی توانمندسازي روستائيان در روستاهای مورد مطالعه
گروههای مورد مطالعه

درجه آزادی

مجموع مجذورات

بین گروهی

5/87

درون گروهی

86 / 65

297

جم ع

92 / 44

299

مجذور میانگین

2

مقدار F

Sig

2/ 89
0/ 29

9/ 92

0/ 0001

Source: Research findigs, 2018

با توجه به نتایج جدول شماره  f =9/ 92 ( ،7و  )sig =0/ 0001میتوان گفت که  لماوع تازایتما نیگنایم  م یطیح      
توانمندسازي روستا يئ ان در سه روستاي كردآباد ،ويان و ط دوجو یرادانعم توافت یرامآ رظن زا ،ولرها

( دراد در       

سطح آماری  95درصد) .در همین خصوص ،براي بررسي اين تفاوت از آزمون تعقيبي شفه استفاده شده است.
جدول ( )8مقایسه عوامل محیطی توانمندسازي روستائيان بین روستاهاي كردآباد ،ويان و طاهرلو با استفاده از آزمون تعقیبی شفه
حوزه ()j

روس يات         

حوزه()i

كردآباد

روستاي طاهرلو

روس يات         

تفاوت()i-j

-

0/4213

كردآباد

سطح معناداری

-

0/ 001

روستاي طاهرلو
روستاي ويان

تفاوت()i-j
سطح معناداری

-0/4213

-

0/ 001

-

تفاوت()i-j

-0/78 272

سطح معناداری

0/2 00

0/ 03953
0/78

Source: Research findigs, 2018

روستاي ويان
0/78 272
0/2 00
0/ 03953
0/78
-

با توجه به دادههاي جدول( )8ميانگين عوامل محیطی توانمندسازي روستا يئ ان روستاي كردآب يئاتسور زا رتشيب دا ان    
روستاي طاهر لو و ویان مي باشد و ميانگين عوامل محیطی روس وافت نایو و ولرهاط ياتسور نايئات ت یرادانعم        
ندارند.
با توجه به نتایج جدول شماره  8میتوان چنین گفت که ،اختالف م زایتما نيگناي ا يزاسدنمناوت یطیحم لماوع ت      
روستا يئ ان روستا كردآباد بيشتر از روستا يئ ان روستاهاي طاهرلو و ویان ميباشد ،این اختالف میزان به ترتیب 0/4213
و  0/78 272میباشد ،معیار تصیم برای هر دو مقایسه به ترتیب برابر با  0/ 001و  0/2 00میباشد یعن فالتخا نیا ی   
میانگینها در سطح آماری  95درصد مورد تایید قرار میگیرد .و اینکه اختالف میانگین معناداری بین ميانگين عوامل
فردي توانمندسازي روستا يئ ان روس اط يات ه  ولر و و چ ،درادن دوجو نای ر فالتخا هکا رب( کدنا نیگنایم ا اب رب            
 )0/ 03953و معیار تصمیم بزرگتر از  5درصد (برابربا  )0/78است.
بحث
در این بخش از مقاله نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات بخش پیشینه تحقیق مورد مقایسه ق رد .تسا هتفرگ رار   
همین راستا ،نتایج تحقیق حاضر در خصوص نقش مهم عوامل فردی و محیطی در توانمندسازی روستاییان ب جیاتن ا   
تحقیقات ارساد (  ) 2007و مطیعی لنگرودی و همکاران (  ،) 2012در خص هم شقن صو م جیاتن اب یدرف لماوع        
تحقیقات حیدریساربان (  2012و  ) 2013و فراهانی و همکاران (  ) 2013و در خصوص نقش مهم عوامل محیط اب ی   
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نتایج تحقیق فزونی و همکاران (  ) 2017همخوانی دارد .همچنین نتایج این تحقیق با نتایج تحقی  لیافار ق (( ((( )1 00 2در
خصوص تاثیر دسترسی به سرمایه و منابع؛ با نت  لبورا تاقیقحت جیا ((( ((((  ) 2005و عنابس راکمه و ینات ا  ن (( ((( )1 01 2در
خصوص تاثیر مشارکت؛ با نتایج تحقیق الش  نمالا و کی (( (((  ) 2013در خص هب یسرتسد ریثات صو
دسترسی به فرصتهای تولید ،آموزش و پرورش ،قرابت دارد و اینکه نت یقحت نیا جیا ق رد 

،یلام تامدخ       

   خص ریثات هکنیا صو   

عوامل فردی و محیطی در توانمندسازی روستاییان در روستاهای مورد مطالعه متفاوت است با نتایج تحقی یرغصا ق   
و همکاران (  ) 2016مبنی بر اینکه توانمندسازی و موانع آن در روستاهای مرزی سیستان از سایر روستاهای مح هدود
متفاوت است ،قرابت دارد.
نتیجهگیری و دستاوردهای پژوهشی
نتایج تحقیق بیانگر این امر است که از بين  51عامل فردي مورد سنجش در توانمندسازي روس ،لاغتشا هنیمز رد نايئات    
 21عامل آن موثر واقع شدهاند .به گونهای که به ترتیب عوامل ،افزايش مقبو يل ت فرد نزد ديگران ،تقويت خودات يياك
ته شزومآ ،هزات يا    
و استقالل افراد ،تقويت حس همكاري و كمك به ب هقالع داجيا ،رگيدكي ه بسك يقفوم تتتتتت تتتتتت
رد

چگونگي استفاده از ابزار و لوازم مورد نياز در ساخت وسا لي  ،افزايش خطرپذيري در افراد ،آموزش رفتار مناسب

مقابل شكست و ناكامي ،آموزشهاي بدو اشتغال به افراد تازه به كار گرفته شده ،تما لي به ش  رر ررركت در و يهورگراك
مشاركت ،آموزش روشهاي نوآوري و خالقيت ،تقويت روحيه ارتباط و همكاري بين اف و ليماف دار

شه يا
زومآ ششش ششش

مداوم ضمن اشتغال به افراد شاغل ،موثرترینها بودهاند.
در تبیین این نتایج میتوان گفت که براي ايجاد اشتغال و پيشرفت در حرفه و شغل قبل از هر چيز بايد ف يايوج در   
كار از انگيزه و مهارتهاي الزم براي انجام وظايف شغلي برخوردار باشد ،از عوام د رثوم يدرف ل ر يزاسدنمناوت     
روستا يئ ان ميتوان به تقويت خوداتكا يي و استقالل افراد و ايجاد عالقه به كسب موفقيتهاي تازه اشاره نمود .ف يدر
كه به دنبال استقالل ما يل و خوداتكا يي است با انگيزه بيشتري به دنبال كار و كارآفريني اس م شالت و ت

ييييييي كن ات د   

مهارتهاي پايه اشتغال را فرا بگيرد .آموزشهاي قبل از اشتغال و ضمن آن ميتواند در افزايش عملكرد شغلي فرد و
گسترش حوزه اشتغال او موثر باشد ،در روستاها سرمايهها يي بال استفاده در اختيار اغلب خانوادهه  دوجو ا د هك درا    
به تنها يي نمي تواند جوابگو يي ايجاد كي

شغل تو يل دي باشد .در حا يل كه با تجم يامرس نيا عي ههه ههههه كش و ا للللل گ يري

تعاونيها ميتوان ،تو يل دي ايجاد كرد و زمينه اشتغال تعداد قابل توجهي از افراد جو  راك ياي ر ارف ا ه ن م م داجیا .دو      
اشتغال عالوه بر تاثیر بر وضعیت اقتصادی خ  راثآ ،هداونا ر  لابندب یناوارف یعامتجا و یناو د ف ا.درا ر زا لغاش دا         
محبوبیت بیشتری نزد دیگران برخوردارند و با افراد بیشتری در تعاملاند .در دورههای کارآفرینی ،برخي ويژگيه يا
رواني -اجتماعی افراد نظیر حس همکاری و کمک به یکدیگر ،شركت در كارگروهي ،چگ و رازبا زا هدافتسا یگنو
لوازم ،روحیه خطرپذيري و رفتار مناسب در مقابل شکست و ناکامی و روشهای نوآوري و خالق م تیوقت تي

ی-
ییی ییی

گردد که مجموعه این عوامل به همراه آموزشهای فني و حرفهاي ميتوانند در افزايش توانمندسازي افراد در اش لاغت
موثر باشد.
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در خصوص عوامل محیطی موثر در توانمندسازی روستاییان هم همنیطور ،از بين  51عوامل محيط شجنس دروم ي    
تنها  6عامل دسترسي به ابزار و لوازم مورد نياز اشتغال ،دسترسي به نيروي كار ارزان قيمت ،دسترسي آسان به داوم    
او يل ه تو يل د ،استفاده از تجربيات افراد با تجربه در زمينه ايجاد شغل ،ام  ينواعت تيلاعف و يلام تكراشم ناك ا دارف       
روستا و ارائه مشاورههاي رايگان توسط كارآفرينان به افراد ،بیشترین تا يث ر را دارند.
در تبیین این نتایج میتوان گفت که روستاها به د ليل مولد بودن ،مواد او يل ه برخي از صنايع تو يل دي و تبديلي را تو يل د
ميكنند و دسترسی آسان و ارزان قیمت به مواد اولیه کارگاههای تولیدی وجود دارد .از سوی دیگ زرا ليلد هب ،ر ان    
بودن زمين و مسكن نسبت به شهرها و وسعت فضاها ،بستر الزم براي ايجاد كارگاهها فراهم است .نزدیکی کارگاهها
به محل زندگی کارگران و عدم نیاز به استفاده از وسایل نقلیه ،موجب صرفهجویی در زمان و هزینههای رفت و آمد
و اسکان کارگران در محل کار میشود .کاهش هزینههای رفت و آمد و اسکان کارگران و نزدیکی به خانواده موجب
یش .دو
میشود تا نيروي كار ارزانتر در کارگاهها مشغول به کار شود و از میزان خستگی رفت و آمد آنه تساک ا ه م  ییی ییی
  

یه ار یلام تکراشم و ا
ارتباطات اجتماعی و قوم و خویش بودن اغلب ساکنان روستاها ،زمینه شکلگی نواعت یر یی یی
فراهم میکند و همچنین برگزاری جلسات آموزشی و مشاورههای اشتغال و کارآفرینی و ايجاد تسه يارجا رد تالي   
قوانين و مقررات ميتواند در توانمندسازي روستا يئ ان در اشتغال موثر باشد.
از دیگر نتیجه این تحقیق اینکه ،بين عوامل فردي توانمندس ابآدرك ياتسور هس نايئاتسور يزا د نايو  ،و ط  ا ولره        

تفاوت وجود دارد .در تب يي ن نتایج این مورد از تحقیق ميتوان گفت که جمعيت روستا يي دو روستاي طاهرلو و ويان
بيشتر از روستاي كردآباد است و اين دو روستا به مسير جاده اصلي نزد كي ترند .ارتباطات بيشتر اها يل اين روستاها با
مركز استان وجود برخي كارگاهها از قبل در اين روستاها ،انگيزش الزم در فراگيري مهارته و ينيرفآراك يا

داجيا    

اشتغال در آنان را فراهم ساخته است و بيشتر از روستا يئ ان روستاي كردآباد به دنبال فراگيري مهارتهاي پايه اش لاغت
هستند .ارزيابي موفق تجارب قبلي روستا يئ ان اين دو روستا در ايجاد كارگاهها و تو يل ديها موجب شده اس اب ات ت    
شرا طي كارآفريني و كسب توانمنديهاي مورد نياز اشتغال ،بهتر از روستا يئ ان روستاي كردآباد عمل كنند.
و اینکه بين عوامل محیطی توانمندسازي روستا يئ ان سه روستاي كردآباد ،ويان و طاهرلو تفاوت وجود دارد .در تب نيي
این نتیجه هم ميتوان گفت که روستاي كردآباد نسبت به روستاي طاهرلو از جمعيت بيشتري برخ و تسا رادرو

هب    

مسير جاده اصلي به مركز استان نزد كي تر است .اما نسبت به روستاي ويان از جمعيت كمتر و فاصله بيشتري نس تب
به مركز استان قرار گرفته است .روستاي ويان داراي تعدادي كارگاه و مراكز تو اشن هك تسا يديل ن فتسا زا  اده زا       
بخشي از ظرفيت اشتغال روستا يي است اما در روستاي طاهرلو از ظرفيتهاي اشتغال اس هتفرگن تروص مزال هدافت    
است و قابليتهاي بيشتري براي توانمندسازي محيطي براي اشتغال دارد .از اينرو توانمندي محيطي براي اشتغال در
اين روستا بيشتر از روستاي ويان و طاهرلو است.
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 پیشنهاد میش والع ات دو ه رب  ب ازگر ر ود ي ر ههههه ههههههه يا،با توجه به نقش عوامل فردي در افزايش توانمندسازي اشتغال روستا يئ ان
    میت كتادوخ تيوقت هنيمز ناو ا و يي، با اقدام موارد مطرح شده. شوراي اسالمی روستاها فعالسازي شود،آموزش كارآفريني
.استقالل و افزايش عالقه به كسب موفقيت در جوياي كار را فراهم نمود و مهارتهاي فني و حرفه اي را به آنان آموزش داد
    با توجه به ش لك گيري تعاونيهاي روستا يي و تش لك هاي م و داهن مدر امح بلج ييييييييي ت از ادارات و نهاده هنيمز رد لاعف يا
     رظن

رد تاررقم

  پیشنهاد میشود تا ابزار و لوازم ايجاد اشتغال فراهم و تسهيالت الزم در اج يناوق يار ن و،اشتغال روستا يئ ان
.گرفته شود و همچنين آموزشها و مشاورههاي الزم در ايجاد اشتغال به روستا يئ ان ارائه گردد
کاربرد مقاله در برنامهریزی

   با توجه به سیاستهای حمایتی و عزم دولت برای اشتغالزایی در روس کش یارب شالت و اهات للللللللل گی ترجاهم یر
- نتایج این مقاله میتواند در این راستا به مانرب  ههههه،معکوس روستاییان از کالن شهرها به سوی روستاهای موطن خود
ریزان کمک کند و موجب برداشتن گامهای موثر و کارآمد در توسعه و آبادانی روستاهای دارای قابلیتهای طبیعی و
-انسانی گردد و در توانمندسازی روستاییان و متعاقب آن رونق اقتصادی و بازار کسب و ک مانرب و نالوئسم هب را ههه هههههه
.ریزان کمک کند
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Abstract
Developing countries village societies from recent century faced with main threats
such as unemployment and it is necessary to use Empowerment survey for rural
population as a suitable solution in poverty and unemployment exit. So, the main aim
of current study is recognition of popular personal and environmental factors in rural
population Empowerment and Kabbodarahang central part selective villages
(Koradabad, Vian and Taherlou villages) about employment. Current study is
analytical – descriptive according to nature and it is applied according to aim.
Statistical society contain 16-65 years old persons in mentioned villages and 256
persons were determined by Cochrane’s method as statistical volume and sampling
was done with random and available case. To gathered data analysis (by using
questionnaire); we have been used variance analysis statistical, Sheffe’s and
Friedman’s following tests in framework of SPSS Software. Results showed that 12
cases from 15 cases relate to personal factors and 6 cases from 15 cases relate to
environmental factors with higher mean of middle level (middle level equal with 3)
and they are main factors of rural population Empowerment about employment. Rural
Empowerment personal factors effect in Koradabad and Vian villages is more than
Taherlou village and also rural Empowerment environmental factors effect in
Kordabad village is more than Taherlou and Vian villages. Therefore, in studying of
determined rural population Empowerment; personal factors have main effect against
environmental factors and according to time and placement conditions with relative
conclusion, it is possible that we obtain different results for another regions.
Keywords: Empowerment, employment, Village, Kordabad, Vian, Taherlou.
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