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روستائیان در فعالیتهای عمرانی شهرستان بناب
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چکیده
ام روزه مشارکت و توسعه به عنوان دو عنصر مرتبط و مکمل همدیگر مطرح میباشد
زیرا به اعتقاد صاحبنظران افزایش میزان مشارکت به عنوان یکی از نشانههای توسعه
مطرح است و در این بین توجه به نیازهای آموزشی و مهارتی روستائیان میتواند
میزان مشارکت روستائیان در فعالیتهای عمرانی را افزایش دهد؛ بنابراین پژوهش
حاضر با هدف بررسی نقش ظرفیتسازی آموزشی بر میزان مشارکت روستائیان در
فعالیت های عمرانی و به روش پیمایشی صورت گرفته است؛ بنابراین از نوع پژوهش-
های توصیفی -تحلیلی بوده است .جامعهی آماری این پژوهش  19991نفر ساکن 99
روستای شهرستان بناب جامعهی آماری این پژوهش را تشکیل میباشد که از این
میان بر اساس فرمول کوکران و به صورت تصادفی  199نفر به عنوان تعداد نمونه و به
روش تصادفی ساده انتخاب شده است .روایی صوری پرسشنامه با کسب نظر پانل
متخصصان در سطح خیلی خوب و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای
کرونباخ  9/99محاسبه شده است .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از
آزمون پیرسون و آزمون رگرسیون چند متغیره نشان میدهد که از بین متغیرهای
ظرفیت سازی آموزشی میزان استفاده از خدمات مشاوره ،رضایت از خدمات آموزش و
 .0پژوهش حاضر برگرفته از پایان نامه با عنوان "بررسی نقش ظرفیتسازی اجتماعی بر میزان مشارکت
روستائیان در فعالیتهای عمرانی ،مطالعه موردی :شهرستان بناب " بوده است
.2نویسنده مسئول :اردبیل ،دانشگاه محقق اردبیلی ،دانشکده علوم انسانی ،گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و
روستایی.
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بررسی نقش ظرفیتسازی آموزشی بر میزان مشارکت

میزان مطالعه کتاب با میزان مشارکت روستائیان در فعالیتهای عمرانی رابطهی مثبت
و معنی دار وجود دارد .همچنین در آزمون رگرسیون چند متغیره خطی متغیرهای
مربوط به ظرفیتسازی آموزشی توانایی تبیین  38درصد از تغییرات مربوط به میزان
مشارکت روستائیان در فعالیتهای عمرانی را دارند .بنابراین به منظور توانمند ساختن
جوامع روستایی جهت مشارکت فعال در عمران و آبادانی روستا ،اقدام به تقویت
ظرفیتهای آموزشی از طریق آموزش و مشاوره مستقیم نمود.
کلید واژگان :ظرفیتسازی ،توسعه روستایی ،ظرفیتسازی آموزشی ،مشارکت ،طرحهای
عمرانی ،شهرستان بناب.
مقدمه
مشارکت یک نیاز سرشتی محسوب میشود؛ زیرا انسان بر پایهی آفرینش خویش نیاز به تعلق
و پیوند با دیگران دارد و خوی اجتماعی بودن در وی نهفته است .بیان اندیشمندان بر اینکه
انسانها یک هستی اجتماعی است مبین آن است که انسانها به صورت طبیعی و بر اساس
سرشت خویش داوطلب کار و زندگی با دیگران هستند .نهادهای بنیادی که انسانها در آنها
پرورده میشود و زندگی را پی میگیرد به طور عمومی ،پاسخی به نیاز مشارکت فراهم میسازد
( .)Shortall, 2113: 964این امر از طریق همیاریهای مردمی استوار میگردد؛ و جامعهی
روستایی به عنوان اولین عرصهی شکلگیری اجتماعات انسانی ،نیازمند مشارکت و همکاری
همهی اجزای آن است زیرا جامعهی روستایی بدون مشارکت مؤثر اعضای خود در ابعاد
گوناگون توسعه نمیتواند چارچوب یک توسعهی همهجانبه را پایهریزی کند( Wang & Dai,
.)2108: 003
بنابراین با ه ر نگرشی که مشارکت را مورد مطالعه قرار دهیم اینن نکتنه اساسنی را نمیتنوان
انکار کرد که مشارکت در عمل چنان کامیناب بنوده اسنت کنه بنه طنور گسنترده و در بیشنتر
کشورهای پیشرفته جهان پذیرش عام یافته است .بیشک چنین مقبولیتی در سایهی اثربخشی
مشارکت در باال بردن بهرهوری ،توسعه همنه جانبنه ،افنزایش داننش و مهنارتهنا و در نهاینت
افزایش کیفیت زندگی به دست آمده است ( .)Zhang & Lu, 2100: 291در اینن راسنتا یکنی از
عواملی که دارای اثرات مثبت در میزان مشارکت روستائیان در فعالیتهنای عمراننی روسنتایی
بوده است عبارت است از ظرفیتسازی آموزشی در بین سناکنان روسنتاها منیباشند ،بننابراین
همگان به اهمیت مشارکت و هم به اهمیت آموزش اعتقناد مشنترد دارنند؛ زینرا از نننر آننان
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اهمیت مشارکت به دلیل ایجاد همبستگی ،تعلق مکانی و تالش جمعی مینان افنراد جامعنه بنه
مننور نیل به ننام عادالنهی اجتماعی و یا به عبارتی مشارکت عبارت است از درگیری ذهنی و
عاطفی اشخاص در موقعیتهای گروهی که آنان را برمیانگینزد تنا بنرای دسنتیابی بنه اهندا
گروهی ،همدیگر را یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شودند .همچنین در زمینهی اهمینت
آموزش نیز اتفاق ننر وجود دارد که یکی از پایههای اساسی برای دستیابی به توسعه محسنوب
میشود ( )Copland, 2118: 846-831به طوری که فاجرلیند )2110( 0معتقند اسنت کنه بنرای
رشد اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی کسب آمنوزش و مهنارت اجتنابناپنذیر اسنت بنه
عبارتی ظرفیتسازی آموزشی فرآیندی است که توسط آن افراد ،سازمانها ،مؤسسات و جوامن
میتوانند از طریق دستیابی به منناب آموزشنی تواناییهنای و مهارتهنای خنود را (فنردی ینا
جمعی) برای اجرای وظایف خود ،حل مشکالت ،تعیین اهدا و نیل به اهدا مشترد توسنعه
دهند؛ بنابراین این تعریف ظرفیتسازی آموزشی از طریق در اختینار گذاشنتن منناب آموزشنی
(آموزش مستقیم ،استفاده از کتاب و کتابخانه ،استفاده از وسنایل ارتبناج جمعنی ماننند رادینو
تلویزیون و )...و همچنین کمک به افزایش مهارتهای فنی و حرفهای روسنتائیان ( & Merode
.)Westirk, 2119
شهرستان بناب با  24روستا و جمعیتی ساکن روستایی بالغ بر پنجاه هزار نفر نیروی عنیمنی
را برای مشارکت و پیشبرد طرحهای عمرانی فراهم نموده است ،ولنی بایسنتی توجنه نمنود کنه
هنوز به دالیلی از جمله نبود سواد و مهارت کافی هنوز خیلی از روستائیان شهرستان بنناب بنه
اهمیت مشارکت در روند مدیریت توسعهی روستایی آگاهی ندارند در واق آنان با وجود داشنتن
ظرفیتهای بالقوه ،به دلیل عدم آگاهی کافی به صورت بالفعل نتوانستند از ظرفینتهنای خنود
برای نقشآفرینی در روند توسعهی روستای خود استفاده نمایند؛ که در این میان نقش آمنوزش
و آگاهیبخشی بیشازپیش آشکار می شود .از طرفی در طول پانزده سال اخیر به طنور متوسنط
در روستاهای شهرستان ،هر دو الی سه سال یک طرح عمراننی توسنط نهادهنای دولتنی ماننند
بنیاد مسکن ،جهاد کشاورزی و  ...مورد بهرهبرداری واق شده است ولی بررسیها نشان میدهند
که تاکنون ساکنان محلی این روستاها به عنوان ذینفعان اصلی این طرحها در روند تهیه ،اجرا و
نگهداری این طرحها هیچگونه نقشی نداشته و یا در صورت نقشآفرینی بسیار جزئی بوده اسنت
که این عامل گاهی مان از اجرای کامل طرح شده و حتنی در بعضنی از روسنتاها سناکنین بنه
دلیل عدم آگاهی کامل از اهدا طرح مان از اجرای آن شدهاند؛ بنابراین بنا توجنه بنه اهمینت
1
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موضوع و همچنین شرایط محدودهی مورد مطالعه پنژوهش حاضنر بنه دنبنال پاسن گنویی بنه
سؤاالت زیر بوده است.
 -0آیا بین ظرفیتسازی آموزشی و میزان مشارکت روستائیان در فعالینتهنای عمراننی رابطنه
معنیدار وجود دارد؟
 -2آیا بین ارتقای مهارتهای فنی و حرفنهای و مینزان مشنارکت روسنتائیان در فعالینتهنای
عمرانی رابطهی معنیدار وجود دارد؟
 -8بین دسترسی به مناب آموزشی مانند کتابخانه ،کتناب ،وسنایل آموزشنی جمعنی ،آمنوزش
مستقیم و ...کدام منب یا مناب از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار است؟
 -9نحوهی توزی روستاهای شهرستان بناب از ننر میزان ظرفیتسازی اجتماعی چگونه است؟
پیشینهی پژوهش
آموزشی0

بر میزان مشارکت روستائیان در فعالیتهنای
تاکنون در رابطه با نقش ظرفیتسازی
عمرانی مطالعات در داخل کشور مطالعناتی چنندانی صنورت نگرفتنه اسنت و بیشنتر مطالعنات
صورت گرفته توسط محققان خارجی صورت گرفته است.
کارترین و میشل ( )2102در مقالهی خود تحت عنوان «ظرفیتسنازی آموزشنی بنرای جواننان
روستایی جهت دستیابی به توسعهی روستایی» به این نتیجه رسیدند که سناکنان روسنتایی و
به خصوص جوانان روستایی به دلیل نداشتن دانش و آگاهی کامل از امکانات موجنود در روسنتا
به مننور دستیابی به توسعه و پیشرفت بیخبر هستند و بنابراین جهت ارائنهی اینن آگناهی و
دانش میتوان از طریق ارتقای مهارتها ظرفینتهنای آموزشنی جواننان روسنتایی را ارتقنا داد
( .)Katherine & Michael, 2101: 2-9مایکننل و کیننت ( )2101در مقالننهی خننود بننا عنننوان
«چالشهای ظرفیتسازی آموزشی و مشارکت در توسعه جوام کوچک» به این نتیجه رسیدند
که مهمترین نیاز در توسعه جوام محلی دسترسی ارزان به نیازهنای آموزشنی خنود منیباشند
همچنین آنان بیان داشتند که در این زمینه ضمن اینکه بایستی به مدلهای توسعه مشنارکتی
با رویکرد محلی توجه شود از تجارب بینالمللی غافل نشند؛ و در نهاینت آننان بنه اثنرات مهنم
ظرفیتسازی آموزشی بر میزان مشارکت اشاره نمود و نتیجهگیری میکنند که ارتقای ظرفیت-
های آموزشی متناسب با نیازهای جامعهی محلی یک نیاز اساسی برای کشورهای جهان سوم به
شمار میآید که بایستی در برنامههای عمراننی منورد توجنه قنرار گینردMicheal & Keith, ( .
)2101: 846-914
.Educational Capacity Building
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ماریا هارت ( )2100در پژوهشی برای صندوق بینالمللی توسعهی کشاورزی با عنوان «آمنوزش
و ظرفیتسازی برای روستائیان ،تعریف یک چشمانداز» به این نتیجه رسنیده اسنت کنه تنالش
برای ظرفیتسازی ،آموزش و توسعهی مهارتهای فنی و حرفهای نشان دهندهی یک سنرمایه-
گذاری بزرگ برای دستیابی به توسعهی روستایی محسوب میشود.
همچنین وی بیان میدارد که در کشورهای در حال توسعه حدود  86درصد توسعه روسنتاها
منوج به توجه به ارتقای ظرفیتهای آموزشی میشود زیرا امروز در این گوننه کشنورها تمنامی
ابعاد توسعه اعم از کشاورزی ،اقتصادی ،زیسنتمحیطی و اجتمناعی از نبنود سیسنتم آموزشنی
مناسب آسیب میبیند؛ و درنهایت وی بیان میدارد که توجه به ارتقای مهارت فننی و آموزشنی
یکی از مهمترین ابزارهای الزم برای جلب مشارکت فقرا روسنتایی در رونند برنامنههای توسنعه
محسوب میشود زیرا ایجاد ظرفینتهنای آموزشنی ضنمن اینکنه بنه روسنتائیان در مقابلنه بنا
بحرانهای غذایی ،مالی و زیستمحیطی کمک میکند ،به آنان در دستینابی بنه ینک زنندگی
پایدار نیز کمک میکند)Maria Hart, 2100: 50-59( .
میشل منورای و الری دن ( )0446در پژوهشنی بنا عننوان «ظرفینتسنازی بنرای توسنعهی
روستایی در ایاالتمتحدهی آمریکا» بیشتر به مهارتهای رهبری توجه نموده و نقش رهبنری را
در بازسازی روستاها مورد توجه قرار دادهاند .به عبارتی آنان تالش کردند تا مهارتهای رهبنری
را از تئوری تا عمل درزمینهی جلب مشارکت روستائیان در فعالیتهای عمراننی منورد بررسنی
قرار دهند و در نهایت آنان به این نتیجه رسیدند که تالش برای ظرفیتسازی آموزشی یک امنر
بسیار پیچیده بود که نیاز به همکاری و مشارکت بین بخشی و همکاری گسنترده بنین نهادهنا،
برنامه ریزان و مردم محلی است)Murray& Dunn, 0446: 34-44( .
مبانی نظری
از دههی  0441به بعد ،رویکردهای مشارکتی در ادبیات توسعه ،به طور جدی منورد توجنه و
بحث صاحبننران علوم مختلف و به خصوص صاحبننران امور توسعه قرار گرفته و بسط اینن
مفهوم در دوران جدید و به ویژه ارتباج آن با توسعه و از آن جمله توسعه روستایی ،ابعادی نو و
گسترده به آن بخشیده است؛ زیرا تأکید بر اصل مشارکت در برنامهریزی به این دلیل است کنه
توسعه ب یش از هر چیز بنه انگینزش و ینادگیری نیازمنند اسنت و در بهبنود و کفاینت مسنتمر
تواناییهای درونی تجلی مییابد(سرور و همکاران.)021 :0841 ،
با توجه به اهمیت زیاد مشارکت ،تاکنون این واژه از دیندگاه مکاتنب و ننرینهپردازان زینادی
مورد بررسی قرار گرفته است به طور مثنال مکتنب سناختگرایی معتقند اسنت کنه مشنارکت
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اجتماعی مردم جزئی از ساخت اجتماعی هر جامعه را تشکیل میدهد .از ننر صاحبننران این
مکتب ،روابط پایدار نهادینه شده در جامعهاند کنه مینزان مشنارکت افنراد را تحنت تنأثیر قنرار
میدهند ()Cuthill & Fien, 2116: 91؛ و یا اینکه مکتب کارکردگرایی 0توجه خود را به نقشها
و کارکردهایی معطو میدارد که مشارکت افراد یا گروهها در جامعه موجب پدید آمندن آنهنا
می شود .از ننر طرفداران این مکتب عملکرد که مشارکت گروه یا طبقنه خاصنی در جامعنه بنه
وجود میآورد ،حائز اهمیت است؛ زیرا در نتیجه این کارکردها ،ننام اجتماعی میتواند به حیات
خود ادامه دهد و انسجام اجتماعی و وفاق جمعی را پدید آورد( .جهانیان)95-93 :0834 ،
مکتب تضاد 2مشارکت اجتماعی را در قالب روابط طبقاتی ،مبادله نابرابر و کشنمکش و سنتیز
میان گروهها مورد توجه قرار میدهد .ننریهپردازان مکتب تضاد ،روح جمعی و انسجام اجتماعی
را مورد غفلت قرار میدهند .این مکتب ،معنای عام و واقعی مشارکت را در جامعنهای آرمنانی و
بیطبقه جستوجو میکند( .صیدائی )01 :0834 ،دیدگاههای فرهنگی8؛ این دیندگاه جنبنههای
پویایی مشارکت را برحسب ایجاد تغییرات در ساخت هنجارهای جامعه ،بهخصوص مجموعنهای
از ارزشهنا کنه منان یننا مشنوق مشنارکت اجتمناعی میشننوند ،بررسنی میکنند .دینندگاههای
روانشناختی9؛ افزایش مشارکت در جامعه را ناشی از تغییر در نگرش ،افکار و شخصنیت افنراد
میدانند .به مننور باال رفتن میزان مشارکت مردم در جامعه ،ایجاد سلسله تغییرات مطلوبی در
ساخت شخصیت آنها الزامی است)World Bank, 0444:02( .
مشارکت در توسعهی روستایی ،تواناسازی مردم روسنتایی و اسنتفاده از آن در برنامنهرینزی و
عمل است .شوبلر 6مشارکت روستائیان در پروژههای عمرانی و ینا طنرحهنای عمراننی را شنامل
جریانی میدانند که روستائیان و یا مصر کنندگان پروژهها ،نه تنهنا در کنم وکینف تهینهی آن
نقش داشته باشند ،بلکه امکان حضور رسمی ،یا غیر رسمی در جریان عملینات اجراینی فنراهم
گردد (استعالجی .)292-290 :0840 ،اوکلی و مارسدن در توسعهی روسنتایی کشنورهای جهنان
سوم عنوان میکنند که مشارکت مردم و مبنا قرار دادن فعالیتهای منردم روسنتایی مهمتنرین
محور توسعه روستایی است زیرا که این طرحهنا بنرای منردم برنامنهریزی شنده و منردم از آن
استفاده خواهند نمود.

1

Functionalism
Conflict
3
Cultural Perspectives
4
Psychological Perspectives
5
Schuyler
2
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شکل ( .)1تاثیر مشارکت بر توسعه ی روستایی(رحیم زاده و انزایی)111 :1891 ،

یکی از عوامل مؤثر بر ظرفیتسازی ،آموزش و ننام آموزشی است .یک ننام آموزشی مؤثر با
ارتقاء سطح مهارتهای کاری و فردی موجب کارآمدی نیروی انسانی روستائیان میشود .در
واق اگر ننام آموزشی کارآمد نباشد و متناسب با نیازهای زمان ایجاد نشده باشد ،تالشهای
صورت گرفته برای افزایش ظرفیتهای نیروی انسانی موجود در روستا به نتایج مطلوب نخواهد
رسید .آموزش باید بر مبنای نیازها و اهدا توسعهی روستایی صورت گیرد ،چنانچه آموزش و
برنامههای آموزشی به دنبال رف نواقص و کاستیهای مهارتی موجود در روستاها باشد به زودی
اثرات سازندهی آن بر میزان مشارکت روستائیان آشکار خواهد شد .به طور کلی آموزش و
افزایش مهارتهای شغلی روستائیان ،شاید یکی از بهترین راهکارهای ممکن برای ظرفیتسازی
در روستا محسوب میشود )Lambert, 2112: 83-91( .در واق آموزش و ظرفیتسازی از جمله
ظرفیتسازی آموزشی از ابزارهای زیر بنائی فرآیند افزایش مشارکت روستائیان محسوب می-
شود؛ زیرا بهوسیلهی آموزش ،فقرا و زیان دیدگان با مفهوم افزایش بهرهوری و توان کسب
درآمد آشنا میشوند .آموزش و تربیت میتواند قدرت چانهزنی فقرا به خصوص فقرای روستایی
را افزایش دهد؛ آگاهی و اعتماد به نفس آنها را پرورش دهد؛ آگاهی از قوانین و حقوق
اجتماعی را ارتقاء دهد؛ و دسترسی و استفاده از مناب اقتصادی مانند مشاغل ،زمین ،اعتبار و
اطالعات را بهبود بخشد و روستائیان را از ننر جایگاه فرهنگی و سطح تحصیالت در موقعیتی
مناسب قرار داده و در نهایت آنان به این نتیجه خواهند رسید که جهت دستیابی به شرایط
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بهت ر بایستی وارد عرصه عمرانی شده و در این زمینه مشارکت داشته باشند.

( & Laverack

 )Thangphet, 2114: 044برای مهارتآموزی به ساکنین روستاها و درگیر کردن آنان در اداره-
ی امور روستای باعث ایجاد اطمینان در آنها میشود و به افزایش توانمندیهای مدیریتی
کمک میکند؛ زیرا آنان از طریق ایجاد محیط امن که بتوانند نگرانیهای خود را طبقهبندی
کنند ،راهحلهای خود را برای مشکالت جمعی توسعه دهند و تواناییهای خود را افزایش داده
و درنهایت میتوانند در توانمندسازی اجتماعی و سیاسی همکاری نمایند.
از ننر نیکالس ظرفیتسازی آموزشی در سه مرحلهای برای جلب مشارکت روستائیان میتوانند
کارساز باشد.
 تحلیل تواناییهای حاضر روستائیان و کمک به آنان برای کارکردن با حداکثر استعداد است؛ بهکارگیری تکنیکهای آموزشی توسط رهبران محلی برای بهکارگیری روستائیان که فراتر ازتواناییهای فعلی آنان است؛
 دستیابی به تعهد روستائیان از راه به اشتراد گذاردن ننرها و ارزشها که با کامل شدن ایننمرحله ،ظرفیتسازی حاصل میشود.
همچنین از ننری نیکالس آمنوزش یکنی از پیچیندهترین وظنایف در اداره امنور هنر جامعنه
روستایی و به ویژه در مدیریت نیروی انسانی روستایی است)Margaret, 2112: 209( .
در حقیقت آموزش از مهمترین اقدامات و برنامههای هر نوع برنامنهرینزی بنرای توسنعه بنوده و
ننام آموزشی تکمیل کننده ننام پیشرفت و توسعه به شنمار منیرود باعنث توانمنندی نینروی
انسانی موجود شده و موفقیتهای آتی را تضمین میکند .آموزش و ظرفیتسازی باعنث بیننش
و بصیرت عمیقتر دانش و معرفت باالتر و توانایی و مهارت بیشتر انسانهای ساکن در روسنتاها
برای اجرای وظایف محول شده و در نتیجنه موجنب نینل بنه هند های جمعنی بنا کنارآیی و
ثمربخشی بهتر و بیشتر است.
بنابراین ظرفیتسازی آموزشی به دنبال ایجاد راه و روش ننامگنرا و برنامنهریزی شنده بنرای
دگرگون کردن باورها ،نگرشها ،ساختار و برنامههای آموزشی تعرینف شنده کنه بنه موجنب آن
جوام محلی روستایی را قادر میسازد تا با تغییرات محیطنی سنازش بهتنری پیندا نمایند .بنر
مبنای این تعریف ،ظرفیتسازی آموزشی نمیتواند یک جریان موقت و کوتاه مدت باشند ،بلکنه
باید آن را برنامه ای مداوم برای بهبود اثربخشی آموزش دانسنت کنه وظیفنه اصنلی آن متحنول

نمودن رفتار و عملکرد سازمانی افراد هست)Copland, 2118: 844( .
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محدوده و روش کار
شهرستان بناب یکی از  04شهرستان استان آذربایجان شرقی است که در جنوب غربی استان
واق شده است.

شکل ( .)9نقشه محدودهی مورد مطالعه (ترسیم :نگارندگان)

این شهرستان دارای یک بخش مرکزی و سه دهستان و جمع ًا دارای  24روستا است که
ویژگیهای جمعیت شناختی روستاها همانند جدول( )0میباشد.
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جدول( .)1مشخصات جمعیتی روستاهای شهرستان بناب
روستا

خانوار

جمعیت

روستا

خانوار

جمعیت

چلقایی

0840

9552

روشت بزرگ

405

2944

دیزج پروانه

208

489

زوارق

524

2045

خوشه مهر

0135

8483

کوته مهر

083

460

تازه کندخوشه مهر

612

0485

اخوندقشالق

0840

9456

ینگی کندخوشه مهر

238

0136

قره چپق

0481

6403

آلقر

611

0564

علی خواجه

832

0911

دوش

280

349

خانه برق جدید

381

8101

شورگل

093

698

خانه برق قدیم

852

0815

قیما س خان

02

99

خلیلوند

869

0809

قره زکی

24

002

چپقلو

341

8040

صور

42

240

خانه برق عیسی خانی

06

62

توته خانه

058

511

ینگی کندخانه برق

214

459

روشت کوچک

405

0809

حاجی مصییب

29

31

زاوشت

0091

8453

قره قشالق

056

644

قشالق خانه برق

251

406

مأخذ :سرشماری عمومی نفوس ومسکن0841 ،

منب  :یافتههای تحقیق.0848 ،

دهستان بناجوی غربی از ننر مساحت و تعداد روستابه عنوان بزرگترین دهستان شهرستان
بناب بوده با  09روستا و  08989نفر دارای بیشترین افراد ساکن روستا است .دهستان بناجوی
شمالی نیز با  01روستا و  00339نفر و دهستان بناجوی شرقی نیز با  6روستا و  9942نفر در
ردههای بعدی قرار دارند.
این تحقیق از لحاظ هد  ،توسنعهای و ازلحناظ ماهینت ،توصنیفی و پیمایشنی و نینز از ننوع
همبستگی است .در این تحقیق روش گردآوری دادهها برای پاسخگویی به سؤاالت تحقینق ،بنه
دو صورت اسنادی (دادههای ثانویه) و پیمایشی (دادههای اولیه) و ابزار منورد اسنتفاده در روش
پیمایشی پرسشنامه و مصاحبه بوده است .به مننور بررسی ارتباج بین متغیرهنای پنژوهش از
پرسشنامه با طیف لیکریت پنج گزینه (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد استفاده شنده
است) استفاده گردید .مضا بر این ،برای سنجش میزان مشارکت روستائیان محقنق بنا توجنه
به سؤاالت تحقیق اقدام به تهیه و تننیم پرسشنامه مبادرت ورزید .همچنین مننور از مشارکت
در این پژوهش سه نوع مشنارکت فیزیکنی ،مشنارکت منالی و مشنارکت فکنری روسنتائیان در
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فعالیتهای عمرانی است .روایی صوری 0پرسشنامه توسط متخصصان 2مورد تأیید قرار گرفنت.
مطالعه راهنما 8در منطقه مشابه جامعنه آمناری بنا تعنداد  61پرسنشنامه صنورت گرفنت و بنا
استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا ،پایایی 9پرسشنامه  1/42به دست آمد .جامعه آمناری اینن
پژوهش شامل کلیه روستاییان باالی  06سال شهرستان بناب بوده که براساس سرشماری سال
 0841حدود  94410نفر است که با استفاده از فرمول کوکران  830نفر به عنوان تعنداد نموننه
انتخاب شده ولی برای دستیابی به نتایج واقعی تعداد نمونه به  911نفنر افنزایش یافتنه و بنه
تناسب جمعیت هنر روسنتا توزین شنده اسنت(جدول .)2روش نموننهگیری در اینن پنژوهش،
نمونهگیری تصادفی ساده از تمامی روستاهای شهرستان بوده است( 24روستا).
جدول ( :)9تعداد جمعیت و حجم نمونه انتخابی به تفکیک روستا
روستا

تعداد نمونه

روستا

تعداد نمونه

چلقایی

82

چپقلو

81

دیزج پروانه

3

حاجی مصییب

6

خوشه مهر

26

قره قشالق

3

تازهکند خوشهمهر

08

خانهبرق قدیم

01

ینگیکند خوشهمهر

4

خلیلوند

01

شورگل

6

علیخواجه

00

قیماسخان

6

آخوندقشالق

82

قرهزکی

6

قرهچپق

82

صور

4

خانهبرق جدید

22

توتهخانه

6

خانه برق عیسیخانی

6

آلقو

08

زوارق

04

دوش

01

کوته مهر

01

روشت بزرگ

06

ینگیکند خانهبرق

01

روشت کوچک

01

قشالق خانهبرق

4

زاوشت

81
منب  :یافتههای تحقیق.0848 ،

در این پژوهش اطالعات بهدستآمده با استفاده از شیوههای آمار توصیفی و استنباطی و با
1

. Face Validity
. Panel of Expert
3
. Pilot study
4
. Reliability
2

Downloaded from jgs.khu.ac.ir at 3:02 +0330 on Tuesday January 19th 2021

بررسی نقش ظرفیتسازی آموزشی بر میزان مشارکت روستائیان در فعالیتهای ...

199

استفاده از نرمافزار  ، SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در نهایت با استفاده از نرم افزار
 ARC GISاقدام به ترسیم نقشه و تحلیل فضایی روستاها از ننر میزان برخورداری از شاخص-
های ظرفیتسازی آموزشی نموده است.
نقش ظرفیتسازی آموزشی بر مشارکت روستاییان

شناسایی شاخصها
منابع آموزشی
مهارتهای فنی
انطباق مهارتها با نیازها

مطالعات پیشین

مبانی نظری

تئوریهای پشتیبان درمورد
ظرفیتسازی آموزشی و مشارکت روستاییان
مطالعات خارجی و داخلی در زمینه اهمیت موضوع
شناخت محدوده مورد مطالعه
جمعآوری دادهها
پرسشنامهای

کتابخانهای

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار مربوط (توصیفی ،استنباطی و نقشه)
آزمون پیرسون

رگرسیون چند متغیره

توصص

تحلیل فضایی

بحث و نتیجهگیری
ی
ارائه راهکارها

شکل( .)8فرآیند انجام پژوهش؛ترسیم از نگارندگان)

یافتههای پژوهش
براساس یافتههای پژوهش از کل تعداد نمونه  023نفر ( )%82زنان و  242نفر معادل ()%53
را مردان تشکیل دادهاند .همچنین از ننر گروههای سنی نیز توزی پاس دهندگان مطابق
جدول ( )9بوده است .همچنین از ننر تقسیمبندی گروههای سنی نیز ،گروه سنی  25الی 81
سال با  03/46درصد دارای بیشترین فراوانی و گروه سنی باالی  51سال دارای کمترین میزان
فروانی بوده است .در رابطه با توزی سطح سواد نیز مقط دیپلم با  092نفر ( 86/61درصد)
دارای بیشترین مقدار فراوانی و تحصیالت حوزوی با  01مورد( 2/61درصد) دارای کمترین
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میزان فراوانی بوده است .در رابطه با گروههای عمدهی شغلی نیز ،به ترتیب بیشترین میزان
فراوانی مربوج به کشاورزی با  82/26درصد و دامپروری با  04درصد به دست آمده است .در
نهایت نتایج حاصل از جم بندی دادههای مربوج به پرسشنامهها در رابطه با متغیرهای 06
گانه پژوهش نشان میدهد که متغیر دسترسی به اینترنت با میانگین  2/42و انحرا معیار
 0/84حدود  24/61درصد افراد گزینه های زیاد و خیلی زیاد 29/46 ،درصد گزینه متوسط و
 96/46درصد نیز گزینههای کم و خیلی کم را انتخاب کردند .در رابطه با متغیر دسترسی به
کتابخانه نیز با انحرا میانگین  2/66و انحرا معیار  0/06بیشتر پاس دهندگان(81/26
درصد) گزینه متوسط و کمترین میزان نیز با  6/46درصد گزینهی خیلی زیاد را انتخاب
نمودند .در رابطه با متغ یر تمایل به ارتقای سطح آگاهی فردی نیز با میانگین  8/08و انحرا
معیار 0/39حدود  80/61درصد گزینههیا زیاد و خیلی زیاد 83/61 ،درصد گزینهی متوسط و
بقیه نیز دو گزینه کم و خیلی کم را انتخاب نمودند .نتایج دقیق حاصل از بررسی پرسشنامه-
های بهصورت جدول ( )8است.
جدول ( .)8توزیع درصد پاسخهای مربوط به متغیرهای پژوهش
خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

متغیر

خیلی
کم

میانگین

انحرا معیار

درصد پاس گویان ()%
دسترسی به اینترنت

08/46

06/46

29/46

04/46

25

2/42

0/84

دسترسی به کتابخانه

6/46

09/61

81/26

23

20/61

2/66

0/06

تمایل به ارتقای سطح آگاهی

00

21/61

83/61

28

4

8/08

0/39

رضایت از خدمات آموزش

8

09/46

85/26

82/46

08/26

2/52

1/44

تعداد دفعات مشارکت در کالس

2/61

06/46

83

82/26

00/61

2/55

1/45

تمایل به آموزش مستقیم

02/61

24/26

88

03/46

5/61

8/28

0/14

استفاده از رادیو ،تلویزیون...

06/61

80/46

81/61

03/61

8/46

8/84

0/41

مطابقت آموزش با نیازها

6/26

04

91

26

01/46

2/38

0/81

دسترسی راحت به آموزشها

9

09/61

89/61

23/26

03/46

2/64

0/41

میزان مطالعه کتاب

6

01/26

29/11

83/61

26/22

2/90

0/44

میزان استفاده از خدمات مشاوره

09/46

20

21/26

26/46

03/26

2/61

0/84

اعتقاد به سودمند بودن آموزشها

24/61

26/26

29/26

01/11

08/26

8/02

0/64

تمایل به حضور زنان در محیطهای آموزشی

26/26

26

03/61

21

00/26

2/89

0/03

رضایت از سطح دانش آموزشدهندگان

24/26

82/46

04/61

06/46

9/46

2/44

0/54

میزان رضایت فرد از مهارت و دانش خود

03

24

26

22/61

9/61

2/04

0/91
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همچنین به مننور سنجش میزان مشارکت اقدام به تعیین سه نوع مشارکت منالی ،مشنارکت
فکری و مشارکت فیزیکی نمنوده اسنت کنه نتنایج حاصنل از توزین فرواننی پاسن هنا هماننند
جدول( )9بوده است .بر اساس نتایج به دست آمده تمایل به مشارکت مالی بنا مینانگین  2/19و
انحرا معیار  0/10دارای کمترین میزان مشارکت بوده که  04/61درصد افراد گزینههای زیناد
و خیلی زیاد 28/61 ،درصد افرا گزینه متوسط و بقیه نیز دو گزینه کم و خیلنی کنم را انتخناب
نمودند .مشارکت فکری نیز با میانگین  2/43و انحرا معیار  0/81حدود  49/61درصد گزینه-
های زیاد و خیلی زیاد 01 ،درصد گزینه متوسط و  06/61درصد نیز گزینههای کم و خیلی کم
را انتخاب کردند .در نهایت مشارکت فیزیکی بنا مینانگین  8/58و انحنرا معینار  1/43حندود
 64/26درصد دو گزینهی زیاد و خیلی زیاد 23 ،درصد گزینه متوسط و  02/46درصند گزیننه-
های کم و خیلی کم را انتخاب نمودند.
جدول ( .)1توزیع درصد پاسخهای مربوط با انواع شیوههای مشارکت روستائیان

متغیر

خیلی
زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی
کم

میانگین

انحرا معیار

درصد پاس گویان ()%
مشارکت مالی

3/61

00

28/61

94/61

4/61

2/19

0/10

مشارکت فکری

90/26

88/26

01

5/46

3/46

2/43

0/81

مشارکت فیزیکی

82

24/26

23

6/61

4/26

8/58

1/43

مأخذ (یافتههای میدانی نگارندگان)0848 ،

بررسی حاصل از نتایج پرسشنامهها نشان میدهد که علت اصلی پایین بودن تمایل به مشارکت
مالی در طرحها ،وجود فقر ،نبود درآمد و پسانداز کافی در بین روستائیان بوده است .همچنین
پایین بودن میزان تمایل به مشاکت فکری در مقایسه با مشارکت فیزیکی نیز بیشتر به دلیل
عدم اعتقاد روستائیان به توانمندیهای خود بوده که خود ناشی از عدم آموزش ومهارت کافی
آنان است.
یافتههای استنباطی

برای تعیین همبستگی بین متغیرهای آموزشی و ترویجی بنا مینزان مشنارکت روسنتائیان در
طرحهای عمرانی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شنده اسنت؛ نتنایج ضنریب همبسنتگی
اسپیرمن نشان میدهد که رابطه بین متغیرهای دسترسی به کتابخانه ،تماینل بنه مشنارکت در
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آموزش ،رضایت از خدمات آموزش ،میزان مشارکت در کالسها در گذشته ،تماینل بنه آمنوزش
مستقیم ،استفاده از رادیو ،تلویزیون .،..مطابقت آموزش با نیازها ،دسترسی راحت به آمنوزشهنا،
میزان مطالعه کتاب ،میزان استفاده از خدمات مشاوره ،اعتقناد بنه سنودمند بنودن آمنوزشهنا،
تمایل به حضور زنان در محیطهای آموزشی ،رضایت از سطح دانش آموزش دهندگان و میزان
رضایت فرد از مهارت و دانش خود با متغیر وابسته مشارکت در فعالیتهای عمرانی در سنطح
 0درصد خطا مثبت شده است .همچنین الزم به ذکر است که برای توصیف مینزان همبسنتگی
بین متغیرها نیز از الگوی معرو به قراردادهای داویس ( )0440استفاده شداست .براساس اینن
الگو ضرایب همبستگی %0الی %4جزئی %01 ،الی24ضعیف %81 ،الی  %94متوسنط %61 ،النی
 %54نسبتاً قوی و  %41و باالتر خیلی قوی توصیف میشوند .جدول (.)6
جدول ( .)1نتایج تحلیل آزمون پیرسون مربوط به متغیرهای پژوهش
متغیر

مقدار()p

مقدار ()r

توصیف همبستگی

دسترسی به اینترنت

1/139

1/134

جزئی

دسترسی به کتابخانه

1/118

1/000

ضعیف

تمایل به مشارکت در آموزش

1/112

1/006

ضعیف

رضایت از خدمات آموزش

1/111

1/631

نسبتا قوی

میزان مشارکت در کالسها در گذشته

1/111

1/620

نسبتا قوی

تمایل به آموزش مستقیم

1/111

1/840

متوسط

استفاده از رادیو ،تلویزیون...

1/111

1/955

متوسط

مطابقت آموزش با نیازها

1/111

1/831

متوسط

دسترسی راحت به آموزشها

1/112

1/054

ضعیف

میزان مطالعه کتاب

1/111

1/641

نسبتا قوی

میزان استفاده از خدمات مشاوره

1/111

1/591

نسبتا قوی

اعتقاد به سودمند بودن آموزشها

1/111

1/820

متوسط

تمایل به حضور زنان در محیطهای آموزشی

1/111

1/231

ضعیف

رضایت از سطح دانش آموزش دهندگان

1/111

1/229

ضعیف

میزان رضایت فرد از مهارت و دانش خود

1/111

1/243

متوسط

منب  :یافتههای تحقیق.0848 ،

بر اساس یافتههای جدول فوق بیشترین همبسنتگی بنین ظرفینتسنازی آموزشنی و مینزان
مشارکت مربوج به میزان استفاده از خندمات مشناوره بنا مقندار ،r=1/591رضنایت از خندمات
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آموزش با مقدار  ،r=1/631متغیر میزان مطالعه کتاب  r=1/641و میزان مشارکت در کنالسهنا
در گذشته با مقدار  r=621بوده است .همچنین در رابطه بنا کمتنرین مینزان همبسنتگی نینز
متغیر دسترسی به اینترنت با مقندار  P=1/134بنوده اسنت و بقینه متغیرهنا نینز در دو سنطح
متوسط و ضعیف بنا مینزان مشنارکت روسنتائیان در فعالینتهنای عمراننی همبسنتگی دارنند.
همچنین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده با استفاده از مدل رگرسیون چند متغینره مطنابق
با جدول( )5بوده است.
جدول( .)1خالصه مدل رگرسیون رابطه ظرفیتسازی آموزشی و مشارکت

مدل

مجموع
مجذورات

df

مجذور
میانگین

رگرسیون

64/556

06

5/914

باقیمانده

843/146

841

0/120

کل

966/45

911

f

5/244

sig

1/111

R

1/936

R2

1/340

Adj.
R2

1/826

منب  :یافتههای تحقیق.0848 ،

همانگونه که در جدول تحلیل واریانس مشناهده منیکنیم ،معینار تصنمیم (سنطح پوشنش
معنیدار) از  1/16کمتر است ،بنابراین  R=1/936که با درجهی آزادی  06بنا سنطح اطمیننان
 %44بین ظرفیتسازی آموزشی و میزان مشارکت در فعالیتهای عمرانی رابطه وجود دارد .ینا
واضحتر بین متغیرهای مستقل (ظرفیتسازی آموزشی) و متغیر وابسنته (مشنارکت) بنا سنطح
معننیداری  p= 1/111همبسنتگی وجنود دارد .همچننین معلنوم شند کنه  1/826از واریننانس
مشارکت در طرحهای عمرانی از طریق مؤلفههای مربوج به ظرفیتسازی آموزشی قابنل تبینین
است ( .) R2=1/340به عبارتی یر اساس بتای استاندارد بهدستآمده به جز متغیر دسترسی بنه
اینترنت بقیه متغیرها دارای ارتباج معنیدا با میزان مشارکت روستائیان در فعالیتهای عمراننی
هستند.
نتایج جدول ( )4نشان میدهد که تمامی متغیرهای مربوج به ظرفیتسازی و میزان مشارکت
روستائیان در فعالیتهای عمرانی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد و در این بین میزان ارتباج
متغیرهای میزان شرکت در کالسهای آموزشی ،میزان منطبق بنودن آمنوزش بنا نیناز ،مینزان
مطالعه کتاب ،رضایت از خدمات آموزشی و میزان اسنتفا ده از خندمات مشناوره بنیش از سنایر
متغیرها بوده است .همچنین ستون مربوج به مرتبه صفر که نشان دهننده مینزان تأثیرگنذاری
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هریک از متغیرهای ظرفیتسازی آموزشی در میزان مشارکت روستائیان در فعالیتهای عمرانی
است نشان میدهد که به ترتیب متغیر میزان اسنتفاده از خندمات مشناوره بنا مقندار ،1/821
میزان مالعه کتاب با مقدار  ،1/821رضایت از خدمات آموزشی با مقدار  1/814دارای بیشنترین
تأثیر در مشارکت بوده و بقیهی متغیرها نیز در بیشتر در این متغیرها نهفته اسنت .سنتون VIF
جدول شماره( )4نیز مبین میزان تورم در بین متغیرهای مربوج ظرفیتسازی آموزشی است که
معموالً عدد باالی دو نشان از وجود تورم و عدد زیر دو و نزدیک به یک نیز نشنان دهننده عندم
وجود تورم و در نهایت بیانگر نبود مشکل در ورود متغیرهای مهم در مدل است .بنابراین در این
مدل به جز متغیر دسترسی به اینترنت به ترتیب  VIFمربوج به متغیرهنای مینزان اسنتفاده از
خدمات مشاوره با مقدار  ،0/010میزان مطالعه کتاب با مقندار  ،0/021مینزان عالقهمنندی بنه
شرکت در آموزش رودررو با مقدار  ،0/061تمایل به حضور زننان در محنیطهنای آموزشنی بنا
مقدار  0/059و میزان منطبق بودن آموزش با نیاز با مقدار  0/043دارای کمترین مینزان تنورم
هستند .البته در رابطنه بنا مقندار VIFبایسنتی گفنت کنه مقندار اینن عندد مسنتقل از مینزان
همبستگی بین متغیرها(متغیرهای ظرفیت سازی آموزشی با میزان مشنارکت) بنوده و تنابعی از
مشخصات ناهمگون حجم نمونه و همچنین تعداد کافی اندازه نمونه است.
جدول ( .)8شاخصهای آماری رگرسیونی رابطهی متغیرهای آموزشی با میزان مشارکت
متغیر

سطح معنیداری

مرتبه صفر

دسترسی به اینترنت

1/152

1/180

VIF
0/436

دسترسی به کتابخانه

1/119

1/143

0/490

تمایل به مشارکت در کالس آموزشی

1/112

1/131

0/692

رضایت از خدمات آموزشی

1/110

1/814

0/222

میزان شرکت در کالسهای آموزشی

1/111

1/239

0/233

میزان عالقهمندی به شرکت در آموزش رودررو

1/110

1/260

0/061

میزان سودمندی رادیو و تلویزیون در آموزش

1/110

1/255

0/250

میزان منطبق بودن آموزش با نیاز

1/111

1/294

0/043

دستیابی راحت به خدمات آموزشی

1/112

1/011

0/829

میزان مطالعه کتاب

1/111

1/818

0/021

میزان استفاده از خدمات مشاوره

1/111

1/821

0/010

اعتقاد به سودمند بودن آموزشها

1/110

1/289

0/961

تمایل به حضور زنان در محیطهای آموزشی

1/110

1/288

0/059

رضایت از سطح دانش آموزش دهندگان

1/110

1/090

0/881
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شکل ( .)1اولویتبندی روستاها از منظر ظرفیتسازی اجتماعی (یافتههای میدانی نگارندگان)

شکل ( ) 9توزی فضایی روستاها شهرستان را از ننر میزان برخورداری از زیر ساختهای
آموزشی در  6سطح نشان میدهد .که براساس نتایج روستاهای صور ( ،)2/82توتاخانه (،)2/50
قیماسخان ( ،)2/06آلقو ( ،)2/44شورگل ( ،)2/31قرهزکی ( ،)2/58دوش ( ،)2/48ینگیکندی
خوشه مهر ( ،)2/55حاجی مصیب ( ،)2/94قشالق خانهبرق ( ،)2/46زوارق ( )2/43و علی
خواجه ( )2/49ازننر زیرساختهای آموزشی و ترویجی در وضعیت متوسط و روستاهای روشت
بزرگ ( ،)9/00زاوشت کوچک ( ،)2/44زاوشت ( ،)9/06دیزج پروانه ( ،)9/21چلقایی (،)8/43
کوته مهر ( ،)8/40تازه کند خوشه مهر ( ،)8/34ینگیکندی خانهبرق ( ،)9/12قرهچپق (،)8/44
خانه برق عیسیخانی ( ،)8/43قره قشالق ( ،)9/11خانهبرق قدیم ( ،)8/43چپقلو ( )8/44و
آخوندقشالق ( )8/44از این ننر در وضعیت باالیی قرار دارند.
نتیجهگیری
امروزه همگان بر این امر اتفاق ننر دارند که مشارکت در روند توسعه همه جانبنهی روسنتایی
ضرورتی اجتناب ناپذیر است و تعدد کتب ،مقاالت و کنفرانس و ...نیز مؤید این ادعا اسنت؛ ولنی
آنچه در این میان اهمیت دارد این است کنه چگوننه میتنوان مشنارکت سناکنین روسنتایی را
برنامه های عمرانی جلب نمود؛ و یا اینکه مردم این روستاها در صورت مهیا بودن چنه شنرایطی
حاضر به همکاری با نهادهای دولت و یا نهادهای محلی ،در زمینهی مندیریت توسنعه روسنتای
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خود خواهند بود ،جواب دقیق این سنؤال در صنورتی بنه دسنت خواهند آمند کنه در قندم اول
شناخت دقیق و کافی از ظرفیتهای موجود در روستا برای مشنارکت بنه دسنت آیند ،زینرا بنر
اساس اصول ظرفیتسازی اجتمناعی همنهی افنراد دارای ظرفیتهنای بنالقوه بنرای مشنارکت
هستند که بایستی این ظرفیتها شناسایی و تقویت گردد؛ بنابراین میتوان گفت ظرفیتسنازی
اجتماعی به دنبال شناخت ظرفیتهای فعلی افراد و استفادهی بهینه از آنها بر اساس واقعینات
موجود در سطح روستاها است .در مرحلهی بعدی به دنبال استفاده از این ظرفیتهای محلنی و
بومی در روند جلب مشارکت روستائیان در فعالیتهای عمرانی بنا تکینه بنر همنین ظرفینتهنا
است .بنابراین دستیابی به سطح توسعهی مورد بدون مشارکت ذینفعان که از سطح مهارتها و
آموزشهای باالیی برخوردار باشند امکانپذیر نیست؛ یافتههای این پژوهش نیز مؤید اینن ادعنا
است که بین ظرفیتسازی آموزشی و میزان مشارکت روستائیان شهرستان بناب در فعالیتهای
عمرانی را به وجود دارد ،)R=1/936( .این یافتههای کاترین 0و میشل ،)2102( 2والکر)2112(8
واندر 9و بارت )2115( 6مطابقت دارد.
همچنین یافتههای پژوهش نشان میدهد که در بین روستاهای شهرستان بناب از ننر سنطح
برخورداری از ظرفیتهای آموزشی اختال زیادی وجود دارد که نیاز بنه تجدیند نننر در ارائنه
مناب آموزشی به روستائیان است .بنابراین با توجه به یافتههای پنژوهش و بنه منننور اسنتفاده
حداکثری از ظرفیتهای آموزشی روستائیان شهرستان بناب به مننور جلب مشنارکت آننان در
فعالیتهای عمرانی پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه میگردد:
 -0با توجه به یافتههای پژوهش مبنی بر اینکه بین استفاده از وسایل ارتبناج جمعنی و مینزان
تمایل روستائیان به مشارکت همبستگی مثبت و معنیدار وجود دارد ،بنابراین پیشنهاد میشود
برنامههایی آموزشی با رویکرد مرتبط با نیازهای زندگی روستائیان طراحی و پخش گردد.
 -2نتایج حاصل از یافتههای پژوهش نشان میدهد که هنوز بیشتر روستائیان تمایل به شنرکت
در کالسهای آموزشی به صورت حضوری دارند بنابراین پیشنهاد میشود که برنامهریزی بنرای
ارائه آموزشهای حضور و بیشتر به صورت آموزش برسر پروژه مورد توجه قرار گیرد.
 -8قبل از اجرای پروژههای عمرانی طی جلسات و آموزشهنای متمنادی منردم روسنتاها را در
مورد اهدا و ضرورت مشارکت در اجرای پروژهها آماده نمود.
1
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 -9بهطورکلی با توجه به اینکه اینکه مشکالت موجود در روستاها برگرفتنه از علنل اجتمناعی،
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و  ...است .ازاینرو رویارویی با آن به تنهایی در تنوان ینک دسنتگاه
بخشی نبوده و هرگونه اقدام در گرهگشنای اینن معضنل ،نیناز بنه بنازنگری سیسنتم مندیریت
روستایی با مشارکت همهجانبهی عوامل دارد.
 -6ازآنجاییکه ارتقای ظرفیتهنای آموزشنی در منناطق روسنتایی ،شناخص توانمنندی نننام
اجتماعی به شمار می رود ،این توانمنندی بنه لحناظ عملنی از طرینق ارزینابی نیازمنندیهنای
آموزشی روستایی مدننر قرار میگیرد؛ بنابراین به ننر میرسند سیاسنتگذاران و برنامنهریزان
باید بر اساس ابزار و امکاننات موجنود و بنا ینک نننام آموزشنی اقندام بنه تقوینت مناسنبات و
همبستگیهای آموزشها و نیازهای روستائیان بپردازند .زیرا براساس نتنایج اینن پنژوهش بنین
متغیرهای مرتبط با ظرفیتسازی آموزشی ارتباج و همبستگی دورنی وجود داشنته و موفقینت
در امر توسعه ظرفیتهای آموزشی روستائیان بدون در ننر گنرفتن تمنامی ابعناد در دسنترس
نخواهد بود.
 -5افزون بر این ،ازننر پژوهشی به پژوهشگران عالقهمند توصیه میشنود اینن پنژوهش را بنا
دوره پیگیری در میان افراد ساکن در مناطق روستایی و ردههای مختلف به تفکیک متغیرهایی
مانند جنسیت ،سن و میزان تحصیالت انجام دهند تا از طرینق طرحهنای پژوهشنی درازمندت
میزان ثبات و بقای تأثیرات ایجادشده مشخص گردد.
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