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روش ارزیابی مشارکتی  باها و پیامدهای آن  ایی، ریشهارزیابی مسائل روست

 *)مورد مطالعه: دهستان گچی شهرستان ملکشاهی ایالم( روستایی
 2شکیبا احمد ،1حیدری حسین
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 چکیده
ن گچی از نظرگاه روستاییان، آگاهی از هدف از این پژوهش، شناسایی مشکالت و مسائل روستاهای دهستا

ها به ریشه و علت مشکالت خود و همچنین پیامدهای احتمالی این مشکالت در حیات اجتماعی  نگرش آن

طور خاص از جلسات کانونی، مصاحبۀ  حوزۀ مورد مطالعه است. برای تحقق این هدف از روش کیفی و به

برای تحلیل پژوهش شامل روستاهای دهستان گچی است.  میدانیافته و مشاهده استفاده شد.  ساخت نیمه

شده از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. نتایج نشان داد کمبود چراگاه و تخریب  های گردآوری داده

های  بودن راه مراتع، کمبود علوفه، کمبود شدید آب شرب و آب دام، بیکاری، تخصص و مهارت اندک، نامناسب

های بین مزارع، نبود امکانات خدماتی و پوشش  بودن راه ا و مرکز شهرستان، نامناسبارتباطی بین روستاه

شده در  ترین مشکالت شناسایی نشدن خدمات بهداشت و سالمت از مهم ضعیف تلفن همراه و اینترنت، و ارائه

آموزشی، های  روستاهای دهستان گچی است. ریشۀ بسیاری از این مشکالت در مواردی مانند نبود زیرساخت

های بهداشتی، کمبود نیروی انسانی ماهر درمانی برای ارائۀ خدمات بهداشتی،  رفاهی و خدماتی، نبود زیرساخت

توجهی مسئوالن، دورافتادگی و نبود دسترسی به روستاها و... نهفته است.  ها، کم شدن چشمه خشکسالی و خشک

مهاجرت به شهر، گسترش دزدی، سوادی،  بی های کشاورزی، تشدید فرسایش خاک و کاهش کیفیت زمینفقر، 

شدن بندهای خانوادگی، فشار روانی و استرس، پرخاشگری و  ای، سست فردی و اختالفات طایفه نزاع بین

های اجتماعی،  ترین پیامدهای مشکالت موجود است که سبب تشدید آسیب افزایش خشونت و... از مهم

 است. اقتصادی، طبیعی و روانی در دهستان گچی شده

 شهرستان ملکشاهی. یارزیابی مشارکتی روستایی، توسعۀ روستایی، توسعۀ مشارکتی، دهستان گچ های کلیدی: واژه
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Abstract 

The aim of this study is to identify the problems and issues of Gachi villages from the 

villagers’ point of view, to raise their awareness of the roots and causes of their 

problems, and also to identify the possible consequences of these problems on the 

social life of the study area. To achieve this goal, a qualitative method was used, 

specifically focus groups, semi-structured interviews and observations. The research 

area includes the villages of Gachi in Malekshahi county of Ilam. The collected data 

were analyzed using qualitative content analysis method. The results showed that lack 

of grazing land, destruction of grasslands, lack of fodder, severe shortage of drinking 

water and water for livestock, unemployment, low expertise and skills, inadequate 

roads between villages and the city center, inadequate roads between farms, lack of 

utilities and low penetration of cell phones and internet, and lack of health services 

are the main problems identified in the villages of rural Gachi. At the root of many of 

these problems is the lack of educational, social and service infrastructures, lack of 

health infrastructures, lack of qualified medical personnel to provide health services, 

drought and drying up of springs, negligence of officials, remoteness and lack of 

access to villages. Poverty, soil erosion and decreasing quality of agricultural land, 

worsening illiteracy, migration to urban areas, spread of theft, interpersonal and 

sectarian disputes, weakening of family ties, stress, aggression and increasing 

violence, etc. are the main consequences of the existing problems that have increased 

the social, economic, natural and psychological damage in Gachi village. 

Keywords: Rural Development, Participatory Development, Participatory Rural 

Appraisal, Gachi Area of Malekshahi County. 
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 مقدمه و بیان مسئله
های  ناپذیر و ضامن اصلی موفقیت برنامه و جوامع محلی جزء جدایی مشارکت روستاییان امروزه

عنوان راهبردی از توسعه در فرایند تاریخی  به 1مشارکتشود.  توسعۀ روستایی محسوب می

های ابتدایی پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد. این مفهوم  تحوالت توسعۀ روستایی، در دهه

زمان با تغییر نگرش از رشد به توسعۀ اجتماعی و توسعۀ انسانی پررنگ شد، حامل این  که هم

تواند کمکی به حل معادلۀ  تنهایی نمی ریزی متمرکز به پیام است که عامل اقتصادی و برنامه

مرور گسترش یافت و امروز  . این رویکرد به(123: 1392)برقی و همکاران، توسعه کند 

 برند. توسعه نام می در اساسی رکن عنوان سه به زیست محیط و انسان نظران از اقتصاد، صاحب

محور که با تخصیص  ناوریهای تمرکزگرا و ف های توسعۀ متکی به رهیافت ها و پروژه برنامه

راندن  حاشیه منابع و آموزش همراه هستند، اگرچه ممکن است دلسوزانه باشد، درعمل سبب به

( و گرفتارشدن آنان در دام وابستگی منجر شده 1377مردم محلی از جریان توسعه )صرافی، 

را نیز  گیری و مدیریت جوامع نفس، ظرفیت تصمیم است و در بسیاری موارد حتی اعتمادبه

 روستاییان مشارکت را بدون روستایی توسعۀ توسعه، نظران صاحبتحلیل برده است. امروزه 

از طریق  باید روستا در تحولی یا و تغییر هرگونه» و معتقدند: دانند می غیرممکنحتی  و دشوار

)صیدایی و « باشند داشته آن مشارکت اجرای در فعاالنه مردم همۀ و شود آغازییان روستا

 (.2: 1389هقانی، د

ها و عناصر جدید احساس بیگانگی نکنند و  با برنامه افرادشود  مشارکت مردمی موجب می

آمده را از آن خود  دست ها سهیم باشند؛ طرح و محصول به در طراحی، اجرا و نگهداری طرح

: 1395بدانند و در نگهداری و حفظ آن بیشترین همکاری را داشته باشند )اسدی و همکاران، 

شدن  ( معتقدند مشارکت کارایی و پایداری را افزایش و دموکراتیزه2022) 2(. کانیامونا و زولو62

سازد تا تحلیل خود از امور را ارائه  دهد و مردم محلی را قادر می و توانمندسازی را ارتقا می

بی به افزایش دستیا سببگیری کنند؛ از نظر ایشان مشارکت  امور خود تصمیم ۀدهند و دربار

اندازی و بهبود معیشت  شود. از طریق مشارکت، جوامع مختلف موفق به راه اهداف توسعه می

گیری فقر،  اند و مشارکت محلی ابزاری برای دستیابی به اهداف مختلفی مانند هدف خود شده
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. Participation 

2
. Kanyamuna & Zulu 
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ها، بهبود انسجام اجتماعی و تقویت  بهبود ارائه خدمات عمومی، حفظ زیرساخت

تواند به  (. مشارکت مردمی می10: 2022دولت شده است )کانیامونا و زولو، پذیری در  مسئولیت

پایین را کاهش دهد )برقی و  ریزی باالبه های برنامه و محدودیت شودتمرکززدایی منجر 

روستاییان  ،کند که در آن میشرایطی را ایجاد  . همچنین مشارکت مردمی(123: 1392همکاران، 

 شان د و رها از تعلقات و عالیق اعتقادینآور میبه دست  را ای ویژه های امکان استفاده از مزیت

های خود، در حیات اجتماعی و اقتصادی خود  به صالحیت و توانمندی توجه با توانند می

مثبتی از فعالیت  ۀدهد که اوالً تجرب اثرگذار باشند. درواقع مشارکت این امکان را به روستاییان می

مند شوند؛ ثانیاً فرصتی  دست آورند و از منافع آن بهره ا محیط را بهدر یک همکاری متقابل ب

کانی و میرزاعلی،  جدید به لحاظ ذهنی و عملی بیابند و شرایط زیست خود را تغییر دهند )نجفی

1391 :120.) 

توجهی به  کم ،های توسعۀ روستایی در ایران یکی از مسائل و مشکالت اصلی در برنامه

ای در مرکز  های مداخله چرا که برنامه ؛اقعی اجتماعات روستایی استمسائل و مشکالت و

شود. اگرچه این مشکل تا حدودی بعد از  صورت کامالً متمرکز اجرا می تدوین و طراحی و به

یافتن توسعۀ مشارکتی بهبودیافته است. همچنان  باال و عمومیت به های توسعۀ پایین گسترش برنامه

اعتمادی روستاییان به  واقعی روستاییان، بی نکردن . مشارکتود داردوج در عمل مشکالت زیادی

های  یان با مشکالت معیشتی، رقابت و تعارض منافع گروهینهادهای دولتی، درگیری روستا

مختلف اجتماعی در روستا، تعارض منافع نهادهای دولتی با یکدیگر و... سبب شده است تا 

ی توسعۀ روستایی در ایران با موفقیت همراه نباشند و در ها رفت برنامه گونه که انتظار می آن

ترین  که مهم 1341ند. با وجود این، از سال کنها جلب  عمل نتوانند اعتماد مردم را به این برنامه

های متعددی با رویکردهای  برنامه ،توسعۀ روستایی با اصالحات ارضی آغاز شد تا امروز ۀبرنام

روستاها در کشور اجرا و به  ۀنیافت توسعه ۀایی و تغییر چهرنظری مختلف برای توسعۀ روست

همراه نبوده  یها در عمل با موفقیت چندان ر این تالشبیشتولی  ،محک آزمون گذاشته شده است

 ۀها، ناآشنایی متولیان توسعه با ذهنیت روستاییان دربار ترین دالیل این شکست است. یکی از مهم

 ۀاند جهان روستایی را از دریچ متولیان توسعه در ایران نتوانسته مشکالت خود بوده است. عموماً

باید  که گونه اند آن نگاه و ذهنیت روستاییان درک کنند؛ به همین خاطر نیز هیچ وقت نتوانسته

ها و ابزارهای مختلفی برای این امر  روش ه،با خود همراه کنند. امروزه در ادبیات توسع را ها آن
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ها، ارزیابی مشارکتی روستایی است که با  یکی از این روش .فته شده استکار گر ابداع و به

یابی  ها کشف، ریشه مشکالت و مسائل اجتماعات روستایی را از دیدگاه آن ،های مختلف تکنیک

؛ زیرا چنانچه بین متولیان توسعه و اجتماعات محلی درک کند میو پیامدهای آن را شناسایی 

ها نیز افزایش  امکان همکاری آن ،روستایی وجود داشته باشد ۀامعنزدیک و واحدی از مسائل ج

 پیدا خواهد کرد.

 دچار شهرستان ملکشاهی در استان ایالم یکی از مناطق محروم کشور است که

. جمعیت غالب این شهرستان روستایی و عشایری است و استنیافتگی و محرومیت  توسعه

ای در کنار طبیعت خشن و  ت جمعی و طایفهها است. نظام مالکی دامداری شغل اصلی آن

های جایگزین در این  کوهستانی و نبود آب کافی، امکان توسعۀ کشاورزی و گسترش معیشت

های  که تداوم خشکسالی در سال طوری به ؛های جدی مواجه کرده است منطقه را با محدودیت

گیری  با بهره ،پژوهشاخیر و تخریب مراتع موجب گسترش فقر و محرومیت شده است. در این 

مشکالتشان  ۀذهنیت مردم روستاهای این منطقه دربار ،از روش ارزیابی مشارکتی روستایی

تا مشخص شود مردم این منطقه چه برداشتی از مشکالت خود دارند  شود میبررسی و واکاوی 

مشکالت خود را در چه چیزهایی  ۀکنند؛ ریش بندی می و چگونه مشکالت خود را صورت

سایر  بر این مشکالت چه پیامدهایی به دنبال داشته و چگونه ،کنند و درنهایت جو میو جست

 اده است.نهشان تأثیر  ابعاد زندگی

 تجربی پژوهش ۀپیشین

 ،ویژه رویکرد ارزیابی مشارکتی روستایی توجه به رویکردهای مشارکتی به ،های اخیر در سال

دا کرده و تحقیقات متعددی با اهداف های مرتبط با روستا گسترش زیادی پی در پژوهش

( در روش 1387مختلف در داخل و خارج از کشور انجام شده است. مقصودی و رحیمی )

هایی بودند  اوان به دنبال شناخت راه ۀارزیابی مشارکتی با تأکید بر صنعت اکوتوریسم در منطق

ها در  رسان اد اطالعکه زنان بتوانند در این فرایند مشارکت داشته باشند. نتایج نشان د

شناخت خوبی از محیط اجتماعی روستا دارند و در  ،ویژه زنان روستایی روستاهای مدنظر به

ان برای حل مشکالت روستا کمک آنتوان از نظرات  صورت ایجاد فضا برای مشارکت می

( در تحلیل وضعیت گردشگری روستایی با رهیافت ارزیابی 1389گرفت. طالب و همکاران )
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کنندگان به توسعۀ گردشگری  مشارکت بیشترکتی روستایی به این نتیجه رسیدند که مشار

ها امیدی به حمایت دولت در این زمینه ندارند. نبود  آن اغلبدهند، اما  واکنش مثبتی نشان می

های رهبری و همکاری با دیگران در روستا باشند، در امر  اشخاصی که دارای توانایی

مندشدن از  ها مشروط بر بهره حال مردم برای توسعۀ برنامه ت. بااینریزی محسوس اس برنامه

ریزی مشارکتی در کاهش  نقش برنامه ۀ( در مطالع1393آرانی ) منافع آن آمادگی دارند. قرنی

های مشارکتی در  فقر روستایی به این نتیجه رسید که پایداری، اثربخشی و پوشش پروژه

از هدف کاهش فقر  ،های غیرمشارکتی پایین است و پروژه بههای باال کاهش فقر بیشتر از پروژه

های  حتی اگر در مراحل اولیه سرعت بیشتری از پروژه ،شوند تدریج دور می روستایی به

ساله با رویکرد  پنج ۀ( در تدوین برنام1394مشارکتی داشته باشند. خادمی و همکاران )

امکان »عنوان ضعف،  به« کمبود آب»دند که ریزی راهبردی و مشارکتی به این نتیجه رسی برنامه

محصوالت  ۀوجود بازارهای مناسب بیرونی برای عرض»عنوان قوت،  به« سازی اراضی یکپارچه

بیشتر از سایر  ،عنوان تهدید به« زیست روستا آلودگی محیط»عنوان فرصت و  به« ای گلخانه

( در پژوهشی با 2018اران )احمد و همک عوامل در فرایند توسعۀ روستایی اثرگذار هستند.

برای  را پتانسیل روستا ،اندونزی 1روش ارزیابی مشارکتی روستایی در روستای سریمولیو

های بزرگ، محصوالت کشاورزی و مزارع،  ها نشان داد زمین توسعه ارزیابی کردند. ارزیابی آن

برای توسعه های روستا  های مرتبط با آن از جمله قابلیت امکانات طبیعی، صنعت و حوزه

های  دیده، محدودبودن فناوری، کمبود رسانه کمبود منابع انسانی آموزش ،است. در مقابل

مطالعه بودند.  مورد ۀاز مشکالت مهم جامع ،نوآوری و نبود حمایت قانونی نداشتنترویجی، 

های طبیعی برای جذب گردشگر، مشتری و  کاشت محصوالت تجاری، استفاده از پتانسیل

ها، همکاری با  ار، استفاده از خدمات فناوری اطالعات برای تبلیغ و ارتباط با رسانهگذ سرمایه

وری  ها برای بهبود بهره مندی از ظرفیت دانشگاه آموزش، بهره یبخش مرتبط برای ارتقا

عنوان  وکار نیز به بندی محصوالت و مدیریت کسب های بسته محصوالت کشاورزی و فناوری

( با روش ارزیابی مشارکتی روستایی تالش 2020و همکاران ) 2والنیحل پیشنهاد شد. م راه
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برنامه کشاورزی »های بهبود دسترسی کشاورزان اندونزی به بازار را از طریق  کردند تا راه

های  آشنایی کشاورزان با برنامهناها دریافتند که این برنامه به دلیل  بررسی کنند. آن« 1آنالین

های ارزیابی  رو است. به همین خاطر از روش هموانع جدی روب ای و دیجیتالی با رایانه

استفاده شد تا خروجی آن بتواند کشاورزان را  2مشارکتی روستایی و مفهوم تولید رسانه

و همکاران  3ها کمک کند. خیر و در خریدوفروش آنالین محصوالت به آن هدآموزش د

بهبود » ۀتالش کردند چگونگی مطالع ( با استفاده از روش ارزیابی مشارکتی روستایی2021)

معیشت کشاورزان در مناطق بلوچستان، پنجاب و  یهای زیرزمینی برای ارتقا مدیریت آب

مهم رسیدند که با تحقیقات  ۀها در این فرایند به سه نتیج را سامان دهند. آن« سند پاکستان

مطالعه براساس  ناطق مورددفاع م یکی از نتایج، انتخاب دقیق و قابل .ای مرتبط بود چندرشته

مشارکت طیف وسیعی از محققان و متخصصان در  ،ای بود. پیامد دوم معیارهای چندرشته

هایی  بود. بسیاری از شرکای پروژه از روستاها دیدن کردند و به داستان« اجتماعی»تحقیقات 

گیری گروه  سازی و شکل که قبالً فرصت شنیدن آن را نداشتند گوش دادند. سومین نتیجه، تیم

ها، به ایجاد  ها و تأمل درمورد آن گذاشتن روایت اشتراک منسجم بود؛ سفر گروهی، به ۀمطالع

 ای در میان اعضای گروه پروژه کمک کرد. همدلی و پیوندهای حرفه

دهد رویکرد ارزیابی مشارکتی روستایی در عمل  شده نشان می نتایج مطالعات انجام

 ،نتایجمطابق و حل مشکالت روستایی داشته است.  ی در شناختچشمگیردستاوردهای 

بلکه  ،تنها درک نسبتاً درستی از مشکالت و مسائل خود دارند برخالف تصور رایج، روستاییان نه

حل و حل مشکالت خود را نیز  راه ۀتوان ارائ ،های مناسب در صورت وجود بستر و زیرساخت

در بسیاری از  قابلیت آن را دارد کهکرد مهم دیگر این است که این روی ۀنکت .دارا هستند

 با استفاده ازوری  روستایی از مباحث شناخت مسئله تا حل آن و افزایش بهره ۀهای جامع ساحت

های مطالعاتی و  گروه ،این . عالوه برکار گرفته شود به در خلق ثروت ،های نوین ارتباطی فناوری

افزایش ای  های چندرشته لعاتی خود را در پروژهاند اثربخشی مطا تحقیقاتی از این طریق توانسته

 مسائل روستایی داشته باشند. از تری و درک همدالنه دهند

                                                           
1
. Online Farming Program 

2
. Media Production Concept 

3
. Khair 



 

 

 

 

 

 1400، پاییز و زمستان  2شهری( ، دورۀ سیزدهم، شمارۀ  -توسعۀ محلی )روستایی                           646 

  

 

 مالحظات نظری
مشارکت  ،، تعاریف متعددی برای مشارکت ارائه شده است. به نظر الغنمی1970 ۀاز اواخر ده

که کنار  است یتوزیع مجدد قدرت اقتصادی و سیاسی به نفع تهیدستان روستای»به معنای 

فرایندهای  در (. مشارکت شامل دخالت مردم64: 1373)الغنمی، « اند گذاشته شده

های توسعه و دخالت آنان در ارزشیابی  ها، شراکت در منافع طرح گیری، اجرای طرح تصمیم

 ،ای ویژه منطقه ها به گیری ست؛ چرا که مشارکت مردم در تدوین قوانین و تصمیما ها این طرح

 های خسارت نکردن بسا مشارکت مهمی بر زندگی آنان خواهد گذاشت و چهآثار 

یکی از این موارد است  ،ناپذیری به بار خواهد آورد که شکست در اجرای طرح جبران

مندی اجتماع محلی از منابع  بر بهره ،( نیز در تعریف مشارکت1384(. ازکیا )1387)حیاتی، 

یافته برای افزایش  تالش سازمان ،مشارکت دگاه اواز دی .کردتوسعه و تمرکززدایی تأکید 

ها و  های اجتماعی خاص به دست گروه کننده در موقعیت کنترل منابع و نهادهای تنظیم

اند. این موارد بر تمرکززدایی تأکید  هایی است که تاکنون چنین کنترلی بر امور نداشته جنبش

های  شود. در اینجا سازمان میهایی برای مشارکت اجتماعی  دارد و سبب ایجاد فرصت

ها و  های بومی و درنهایت سازمان های کارگری و گروه های تجاری، اتحادیه غیردولتی، انجمن

طور سنتی بر حکومت محلی تسلط  پیوندند که به های بازیگرانی می بندی ها به دسته تشکل

 ،تفاوتی است. این سطحمشارکت دارای سطوح م ،(. از دیدگاه ارنشتاین1384اند )ازکیا،  داشته

قدرتی محض شهروندی تا کنترل شهروندی ادامه دارد. او مشارکت شهروندی را پلکانی  از بی

 ۀشد تا اختیار و قدرت تفویض وقدرتی شهروند شروع  توصیف کرده است که از بی

 (.1969، 1شود )ارنشتاین شهروندی کشیده می

( معتقد 1991) 2ویگناراجا ،گرفته انجام ی توسعۀ مشارکتیارغم تبلیغات زیادی که بر علی

 4«مشارکت در توسعه»که  درحالی ؛پایین است اساساً مشارکت از باالبه 3«توسعۀ مشارکتی»است 

( نیز درک تمایز بین 2009) 5(. نارایاناسامی1991باال است )ویگناراجا،  به مشارکتی از پایین
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داند و برای  د مشارکت را بسیار مهم میتوسعۀ مشارکتی و مشارکت در توسعه برای درک عملکر

 شمرد. هریک مشخصاتی برمی

 . تفاوت توسعۀ مشارکتی و مشارکت در توسعه1جدول 

 مشارکت در توسعه توسعۀ مشارکتی

تر به اجرای  تر و حساس ای مشارکتی به شیوه -

 شود؛ های مرسوم نزدیک می پروژه

 چارچوب پروژه از پیش مشخص شده است؛ -

بدین معنا که  .پایین است بهمشارکت از باال -

کند که مردم کجا، چه زمانی  مدیریت پروژه تعیین می

 توانند مشارکت کنند؛ و چقدر می

بیشتر با اقدامات عملی مرتبط است و استفاده از  -

 رویکرد غالب است. ،منابع دردسترس

های واقعی برای مشارکت در اقداماتی  مستلزم تالش -

مردم را تشویق و ترغیب  طور بنیادی مشارکت است که به

 کند؛ می

فقر ناشی از عوامل مشخصی است و برای  -

 شدن آن باید این علل تغییر کنند؛ کن ریشه

بدین معنا که اجتماع  .باال است به مشارکت از پایین -

محلی بر فرایندها کنترل کامل دارند و پروژه انعطاف الزم 

 کند؛ را فراهم می

باشد در میان ها  بیشتر از اینکه رویکرد دولت -

 های غیردولتی رایج است. سازمان

 (3: 2009): نارایاناسامی نبعم

و سازد  می متمایز از هم را ( دو رویکرد کلی از تعریف مشارکت2022) 1کانیامونو و زولو

 رویکردی که : نحست،کند درنهایت هدف غایی مشارکت را بهبود کیفیت زندگی مردم عنوان می

افراد خود امور خود را به  کند کمک می و است توانمندسازی همراه با یندیامشارکت فر در آن،

که  است یندیامشارکت فر در آن، رویکردی که . دوم،و کارهایشان را انجام دهند ندریگبدست 

گذارند و  ها و منابع مؤثر بر آن تأثیر می گیری های توسعه و تصمیم نفعان بر طرح ذی ،از طریق آن

ویژه اقشار  هدف اصلی توسعه، بهبود کیفیت زندگی مردم، به شوند. ولی یدر کنترل آن سهیم م

چمبرز فقر را  ،(. به همین خاطر9: 2022)کانیامونو و زولو، ای جامعه است  فقیر و حاشیه

های  زیرا فقرا در تأمین هزینه ؛داند می نداشتنیا  داشتن مشارکت ۀکنند ترین عامل تعیین قوی

 یرو، فقر عامل شوند. از این د و هر روز به حاشیه رانده میونش میده زندگی دچار مشکالت عدی

کن نشود، مشارکت  بسیار مهم در میزان مشارکت در امور اجتماع محلی است و اگر ریشه

 (.1376معنی خواهد بود )چمبرز،  بی

                                                           
1
. Kanyamuna & Zulu 



 

 

 

 

 

 1400، پاییز و زمستان  2شهری( ، دورۀ سیزدهم، شمارۀ  -توسعۀ محلی )روستایی                           648 

  

 

ح مشارکت نیازمند قرارگرفتن مردم در کانون توسعه است. این امر به همان اندازه که در سط

هایی که برای جلب  خرد و محلی مهم است، در سطح کالن نیز اهمیت دارد. یکی از روش

روش ارزیابی مشارکتی روستایی است.  ،شود مشارکت مردم در توسعۀ روستایی استفاده می

مطرح شد.  1980 ۀدر اواخر ده ،عنوان یک ابزار مشارکتی یادگیری ارزیابی مشارکتی روستایی به

و دیگر رویکردهای مشارکتی مبتنی بر میدان و « ارزیابی سریع روستایی»م تداو ،این شیوه

های متعدد و در  عنوان روش ارزیابی، در فعالیت محور است. از ابتدای ظهور این روش به اجتماع

کار گرفته شده است.  ریزی، اجرا، نظارت و ارزیابی به های مختلف پروژه از جمله برنامه بخش

ها  تحلیل مشکالت، شرایط و موقعیت و توان در ارزیابی و تجزیه توسعه، نمی عنوان یک ابزار به

 د. باداریزی و اقدام نیز بسط  به تحلیل، برنامه آن را بلکه باید فراتر از آن رفت و ،متوقف شد

در »توجه و  ،های زمانی دستخوش تغییرات متعددی شده است اینکه این رویکرد در دوره

عنوان جزء تغییرناپذیر آن حفظ شده است )نارایاناسامی،  به« ادن اجتماع محلیاولویت قرارد

ها و رفتارهایی است که به افراد کمک  ای از رویکردها، روش (. این روش مجموعه25: 2009

کند تا افکار خود را درمورد محیط اجتماعی و فیزیکی خود به اشتراک بگذارند. در این  می

شود  نفعان تأکید می دادن ذی یق ارتباط با جوامع محلی و مشارکتبر یادگیری از طر ،روش

( ارزیابی مشارکتی روستایی را 1988کراکن و همکاران ) (. مک2020)موالنی و همکاران، 

ای و برای کسب  د که در میدان، توسط یک گروه چندرشتهندان ای می ساختاریافته فعالیت نیمه

ای جدید درمورد زندگی روستایی طراحی شده است. ه سریع اطالعات جدید و طراحی فرضیه

ارزیابی میدانی  .1روش ارزیابی مشارکتی دارای چند ویژگی مهم است:  ،براساس این تعریف

بیشتر یک تکنیک  .3 ؛سریع است .2 ؛شود ای انجام می است که توسط یک تیم چندرشته

( در تعریف ارزیابی 1997ماهیت آن اکتشافی است. چمبرز ) .4و  ؛آوری اطالعات است جمع

گذاری تأکید  اشتراک ها و رفتار و به ها، نگرش مشارکتی روستایی بر سه رکن اساسی روش

مردم  ،رویکرد و روش جدیدی است که در آن»ارزیابی مشارکتی روستایی  او،کند. از نظر  می

رائه، تجزیه و تحقیق و بررسی، معرفی و ا ،روستایی بیشتر از آنچه در گذشته مرسوم بوده است

( با 2009(. نارایاناسامی )150: 1997)چمبرز، « دهند ریزی و انتشار را انجام می تحلیل، برنامه

ریزی، بلکه  تنها در ارزیابی و برنامه پذیرش این تعریف معتقد است ارزیابی مشارکتی روستایی نه

 (.26: 2009در اجرا، نظارت و ارزشیابی نیز کاربرد دارد )نارایاناسامی، 
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( با تأکید بر جایگاه برابر گروه ارزیابی مشارکتی روستایی و 2020موالنی و همکاران )

 1را براساس نمودار نحوه و چگونگی ارتباط گروه تحقیق و اجتماع محلی اجتماع محلی، 

 .اند مشخص کرده

 
 ارتباط گروه ارزیابی مشارکتی روستایی و اجتماع محلی ۀنحو .1شکل 

 (2: 2020)همکاران موالنی و منبع: 

های قبلی در  دارای اصولی است که آن را نسبت به روش روستاییروش ارزیابی مشارکتی 

شود،  در نظر گرفته می 1یک سوژه عنوان اجتماع به( 1 ،دهد. در این روش موقعیت برتر قرار می

محققان جزئی از ( 3؛ است 3و اجتماع بازیگر اند کننده ( محققان و افراد خارجی تسهیل2؛ 2نه ابژه

( نگاه توانمندسازی 5شود؛  ( روی مشکل اصلی تمرکز می4نه افرادی خارجی؛  ،اجتماع هستند

یندهای اشود و قابلیت اجتماع از طریق فر های اجتماعی توسط اجتماع تعیین می و شاخص رددا

 های ها، ارزیابی و اصالح فعالیت مشی گیری، تعیین خط وضعیت، تصمیم تعیین و تعریف

ها و تنوع افکار  ( همۀ اعضای اجتماع مشارکت داده شده و به تفاوت6یابد؛  شده بهبود می انجام

آمده بسط داده  دست اطالعات به ،و آزمون و بازآزمون 4بندی ( با مثلث7شود؛  احترام گذاشته می
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وجود  پذیری انعطاف ،( در فرایند مشارکت9شود؛  سازی می ( نتایج بهینه8شود؛  تر می و عمیق

 (.2020دارد )موالنی و همکاران، 

سازد  بنابراین روش ارزیابی مشارکتی روستایی رویکردی است که اجتماع محلی را قادر می

ها و  صورت گروهی، مسائل و مشکالت خود را مشخص کرده و مشارکت در تدوین برنامه به

هایی که  نظارت و ارزیابی سیاستریزی،  در برنامه یابند تا ها این امکان را می آن ها تعیین سیاست

نفعان، هم اقدام  گذارد، دخالت کنند. با درگیرشدن اجتماع محلی و ذی ها تأثیر می بر زندگی آن

کند، هم میزان حساسیت و همراهی جامعه  موردنظر با نیازهای اجتماع همخوانی بیشتری پیدا می

ای  درگیری اجتماع در اقدامات توسعه کند و هم اینکه در اجرای برنامه و اقدام افزایش پیدا می

 شود. ها می موجب افزایش آگاهی اجتماع و توانمندی آن

 شناسی تحقیق روش
میدان مطالعه و  یافته( ساخت و مصاحبه نیمه 1های کانونی )جلسات گروه تحقیق کیفی این روش

در شامل روستاهای دهستان گچی شهرستان ملکشاهی است که شامل شش روستا است. 

مشکالت و مسائل  2های کانونی تالش شد از طریق تکنیک درخت مشکل جلسات گروه

ها احصاء شود. برای ترسیم  از نظرگاه روستاییان شناسایی و علت و پیامدهای آن هاروستا

متر روی زمین پهن شد. برای راحتی و  5/1 در 2ابتدا یک قطعه کاغذ  ،درخت مشکل

معی رنگی استفاده شد. سپس درختی با شاخه و ریشه در ها از مدادهای ش شدن نوشته برجسته

ها خواسته شد تا  از آن ،شده زدن حاضران بر دور کاغذ پهن وسط کاغذ رسم شد. بعد از حلقه

شد تا فهرستی از مشکالت و مسائل  تالشترتیب  مشکالت و مسائل اصلی را بیان کنند. بدین

د. تسهیلگران نیز شوها مشخص  الی آنهای ایجاد و پیامدهای احتم روستا تهیه و ریشه

 ،های مختلف کردند با تکنیک دادند و سعی می برای پیشبرد جلسه ارائه می را های الزم راهنمایی

ها  برای ایجاد زمینه برای دسترسی به نظرات گروه ند.کنکه ساکت و منفعل بودند فعال  را افرادی

های  با حضور گروه« آبادانی و پیشرفت روستا ۀکمیت»ای با عنوان  و اقشار مختلف روستا کمیته

زنان، یک  ۀمختلف تشکیل شد. این کمیته شامل دهیار، یک نفر از اعضای شورا، دو نفر نمایند

                                                           
1. Focus Group 

2. Problem Tree 
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نشینان بودند  کارگران و خوش ۀکشاورزان، یک نفر نمایند ۀدامداران، یک نفر نمایند ۀنفر نمایند

 ۀها برای مصاحب حاضران انتخاب شدند. نمونهکه اعضای آن توسط اهالی روستا با اجماع نظر 

صورت هدفمند انتخاب شدند.  ن محلی بودند که بهانفر از مطلع دوازده ،یافته ساخت نیمه

 آمده است. 2کنندگان در جدول  مشخصات مشارکت

 کنندگان . مشخصات عمومی مشارکت2جدول 

 شغل تحصیالت سن جنسیت کد شغل تحصیالت سن جنسیت کد

 بیکار دیپلم 25 زن 15 دامدار خواندن 54 مرد 1

 دار خانه ابتدایی 51 زن 16 دامدار سواد بی 63 مرد 2

 کشاورز خواندن 65 مرد 17 دار خانه دیپلم 35 زن 3

 دامدار سواد بی 58 مرد 18 زنبوردار دیپلم 44 مرد 4

 بیکار دیپلم 32 مرد 19 کارگر سیکل 49 مرد 5

 دامدار دیپلم 28 دمر 20 دار خانه سیکل 38 زن 6

 دار خانه سیکل 29 زن 21 دار خانه سواد بی 46 زن 7

 دار خانه ابتدایی 37 زن 22 دامدار سواد بی 71 مرد 8

 دار خانه سواد بی 46 زن 23 دار خانه ابتدایی 54 زن 9

 کارمند لیسانس 55 مرد 24 کشاورز ابتدایی 51 مرد 10

 کارگر دیپلم 41 مرد 25 دامدار ابتدایی 55 مرد 11

 کشاورز سیکل 27 مرد 26 کارمند لیسانس 31 مرد 12

 دار خانه دیپلم 42 زن 27 دار خانه لیسانس 39 زن 13

 بیکار دانشجو 22 مرد 28 دامدار دیپلم 45 مرد 14

نفر مرد بودند.  17نفر از آنان زن و  11نفر در این تحقیق مشارکت داشتند که  28طورکلی  به

نفر دارای مدرک کارشناسی و مابقی زیر دیپلم بودند.  4سواد،  کننده بی د مشارکتنفر از افرا 6

نفر نیز زنبوردار  1و بودند نفر کارمند  2 فقطدامداری و کشاورزی است و  اغلبشغل مردان نیز 

در کار کشاورزی و دامداری به زنان  ، بیشتردار عنوان شده است بود. اگرچه شغل زنان خانه

 کردند و وظایف مشخصی در این زمینه برعهده داشتند. ک میهمسر خود کم
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 معرفی میدان مطالعه
از شهرستان مهران جدا شده  1387ملکشاهی براساس تقسیمات سیاسی کشور در سال  شهرستان

بخش گچی و مرکزی و سه  دواست. این شهرستان براساس آخرین تقسیمات کشوری، دارای 

ر دهستان چمزی، شوهان، گچی و کبیرکوه است. دهستان گچی شهر ارکواز، دلگشا و مهر و چها

 از توابع بخش ملکشاهی شهرستان ملکشاهی است.

 
 . موقعیت دهستان گچی در شهرستان ملکشاهی2شکل 

درویش، کلک نقی،  های چشمه باریک، سراب کلک، سیاب روستا به نام 6این دهستان شامل 

چندان با  1395ن منطقه، آمار مربوط به سرشماری بود به عشایری توجه اما و انجیر است. با

ای که در شهریور  طی مکاتبه ،واقعیت همخوانی نداشت. برای آگاهی از خانوارهای روستاها

رو  آمار واقعی خانوارها به تفکیک خانوارهای ساکن و کوچ ،با بخشداری گچی انجام شد 1398

 آمده است. 3آن در جدول  ۀاستعالم شد که نتیج
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 . تعداد خانوارهای روستاهای دهستان گچی3 جدول

 هاکل خانوار رو خانوارهای کوچ خانوارهای ساکن روستاها

 32 8 24 چشمه باریک

 53 30 23 سراب کلک

 35 11 24 درویش سیاب

 122 32 90 کلک نقی

 43 15 28 اما

 25 23 2 انجیر

 310 119 191 کل

 های پژوهش یافته

ن محلی روستاهای دهستان گچی در چارچوب برگزاری او با مطلعگو مشاهدات میدانی و گفت

همراه با  را های مختلف روستاهای دهستان فوق جلسات گروهی، وجود مشکالتی در حوزه

گرفته اشاره  گوهای صورتو علل و پیامدهای آن آشکار کرد. در اینجا به چند مورد از گفت

 د: رب کلک عنوان کمثال یکی از کشاورزان روستای سرا شود. برای می

کمبود آب کشاورزی سبب کاهش تولید محصوالت آبی شده است که پیامدهایی از قبیل »
سوادی و  کاری، باغداری و کشت یونجه را داشته است. همچنین بی تولیدات صیفی کاهش

از مشکالت  ،دلیل نبود مدرسه و مراکز آموزشی در روستا آموزان روستا به ترک تحصیل دانش
آمدن سطح اطالعات،  پایین مانندی هایالی این روستا است. این مشکل پیامداصلی اه

 بار آوردهمحدودیت شغلی، فقر اجتماعی و اقتصادی، مهاجرت، نداشتن مهارت و... را به 
 « .است

خصوص  در روستای اما مشکل دیگری به همراه علل و پیامدهای آن مطرح شده است. دراین

 بیان شد: 

که علت آن،  استترین مشکالت اهالی روستا  غال جوانان یکی از اصلیبیکاری و عدم اشت»
کافی و منابع تأمین سرمایه عنوان شده است. افسردگی و روزمرگی، نداشتن  ۀنبود سرمای

. همچنین نبود سیستم استامنیت شغلی و تأخیر ازدواج جوانان از پیامدهای این مشکل 
توان  این مسئله را می ۀیط روستا است که ریشمعضل اصلی دیگری در مح ،حمل و دفع زباله
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بهداشت دانست و شیوع  ۀبهداشت محیط و نبود خان ۀمسئوالن در حوز یتوجه کمدر 
 « .ها از پیامدهای این مشکل است کثیفی کوچه و بیماری

 این یکی از مشکالت اصلی، مربوط به آب مصرفی است. در ،باریک در روستای چشمه

 عنوان شد: زمینه

روستا است.  یها هم برای مردم و هم دام ،ترین مشکل ما کمبود آب آشامیدنی ممه» 
آب  ۀکشی هم نداریم. مخزن ذخیر ها خشک شوند. آب لوله خشکسالی موجب شده تا چشمه

شود. این  شوند و آبشان بسیار کم می ها هم نهایت در خردادماه خشک می نداریم. چشمه
مشکل مواجه بشویم و مجبور شویم تا با تانکر آب را  مسئله سبب شده است در تأمین آب با

ها رغبتی برای ماندگاری  خاطر این سختی مردم و دامداران به بنابراین؛ یمبه روستا بیاور
ها و  سال تعداد دام هر ،هایی هم که هستند نداشته باشند و به جاهای دیگر کوچ کنند. آن

در روستای انجیر نیز « .شود مدشان کم میکند و درآ شان کاهش پیدا می محصوالت کشاورزی
مسیر دسترسی » کردند: خصوص اهالی تأکید این مشکالت زیادی مطرح شده است. در

که تردد بیشتر از  طوری به ؛وچوله است روستا به مرکز شهرستان بسیار نامناسب و پر از چاله
شدت  بین مزارع به های شود. راه طریق ماشین نیسان و تراکتور و بعضاً موتور انجام می

های ارتباطی مناسب با سایر روستاها و مرکز شهرستان و سختی تردد  نامناسب است. نبود راه
 « .شود های دامی می رفتن بسیاری از محصوالت و فرآورده در مزارع موجب ازبین

آمده از روستای کلک نقی نیز بر وجود برخی مشکالت تأکید دارد. از  دست اطالعات به

دهی  کمبود آب شرب، عدم آنتن: »توان به مشکالتی مانند ین مشکالت این روستا نیز میتر عمده

شدن  کافی، بیکاری، کم ۀهای ارتباطی نامناسب روستا، نبود سرمای تلفن همراه و اینترنت، راه
های دیمی ناهموار  های آبی در روستا، تجهیزات ناکافی کشاورزی، زمین بودن زمین دامداری، کم

خی و راه ارتباطی نامناسب بین مراتع و مزارع، نبود فضا و امکانات ورزشی و تفریحی و سنگال
مشکالت متعددی  ،اشاره کرد. در روستای سیاه درویش« بهداشت ۀبودن امکانات خان و نامناسب

سالمت عمومی  ،ن محلی آنامطلع ۀذکر شده است. یکی از مشکالت اصلی این روستا به گفت

ها،  یان درمورد بیمارییت آن نبود امکانات بهداشتی، اطالعات اندک روستاساکنان است که عل

های  آموزش نبودبهداشت و  ۀهای جدید درمان، نبود خان به شیوه اعتمادی بینبود پزشک، 

 ای است. بهداشتی و مشاوره
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بنابراین روستاهای دهستان گچی با مشکالت متعددی در امور مختلف مواجه هستند که 

زندگی و معیشت روستاییان  بر و ردمسائل ساختاری و اجرایی در سطوح مختلف داریشه در 

مشکالت، علل و پیامدهای روستاهای  ۀابتدا کلی ،طور که گفته شد اما همان ،دگذار تأثیر می

های  شده و کدهای مربوط به مقوله د و سپس واحدهای تلخیصوش میدهستان گچی تجمیع 

مشکالت روستاهای دهستان گچی تجمیع  تمامیشود.  ارائه می نهایی در ادامه برای هرکدام

 به تفکیک هر روستا آمده است. 4و اطالعات حاصل از آن در جدول  اند شده

 . تجمیع مشکالت روستاهای دهستان گچی4جدول 

 مشکالت روستا

 سراب کلک

دسترسی به  ننداشتسوادی،  بی چشمگیربیکاری، نبود امکانات آموزش ابتدایی در روستا، نرخ 

دسترسی به  نداشتنآبی و خشکسالی،  خطوط تلفن همراه و پوشش بسیار ضعیف آن، کم

 امکانات بهداشتی و درمانی

 اما
بودن  و نامناسب ضعیفجات، کیفیت  ویژه صیفی فاسدشدن محصوالت کشاورزی تولیدشده به

 ات رفاهی و ورزشیآب آشامیدنی، بیکاری، پوشش ضعیف تلفن همراه و مخابرات، کمبود امکان

 چشمه باریک

ود آب شرب کافی، کمبود آب شرب برای دام در مرتع، نبود آب نبدزدی، نداشتن گاز شهری، 

دسترسی به خطوط تلفن همراه و  نبودابتدایی در روستا،  ۀکشاورزی، بیکاری جوانان، نبود مدرس

 های بین مزارع هبودن را روستایی و نامناسب ۀجاد ضعیفپوشش بسیار ضعیف آن، کیفیت 

 انجیر

بودن راه ارتباطی با مرکز شهرستان،  نداشتن گاز شهری، نبود آب کشاورزی، خاکی و نامناسب

بودن امکانات  مناسب و ناکافی ۀدسترسی مناسب به خطوط تلفن همراه، بیکاری، نبود مدرس نبود

 آموزشی

 کلک نقی

 ۀبودن جاد اری، دزدی، نامناسببودن آب شرب، بیک خشکسالی و کمبود آب کشاورزی، فصلی

امکانات آموزشی  نبوددسترسی مناسب به تلفن همراه و اینترنت،  نبودبین مزارع و مراتع، 

 ن محصوالتدید امکانات فراغتی، آفت نبودروستا،  اندکراهنمایی و باالتر، درآمد 

 درویش سیاب

دهی تلفن همراه و  تنهای ورودی و خروجی روستا، عدم آن بیکاری، وضعیت نامناسب جاده

امکانات  نبودآب موجود،  نشدن دسترسی به اینترنت، کمبود آب کشاورزی و مدیریت نداشتن

 زدن محصوالت آموزش ابتدایی، آفت

ند. دارهای مختلف  شود که تمامی روستاهای دهستان گچی مشکالتی در حوزه مالحظه می

آمده برحسب وجوه اشتراک  دست یم بهمفاه همۀبعدی فرایند تحلیل محتوای کیفی،  ۀدر مرحل

 ارائه شده است. 5بین خود تجمیع و تلخیص شده است که نتایج آن در جدول 
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 مشکالت روستاهای دهستان گچی ۀشد های تجمیع . مقوله5جدول 

 های نهایی کدها و مقوله واحدهای تلخیص شده

 بیکاری بیکاری، بیکاری جوانان، درآمد پایین روستا

بودن  ابتدایی در روستا، ناکافی ۀسوادی، نبود مدرس بینرخ باالی 

 امکانات آموزشی

شرایط  نبودکمبود امکانات آموزشی / 

 تحصیل

به خطوط تلفن همراه و  نداشتن نبود خطوط ثابت تلفن، دسترسی

 دسترسی مناسب به اینترنت نداشتنپوشش بسیار ضعیف آن، 

بودن / عدم پوشش تلفن همراه و  نامناسب

 نتاینتر

 کشی شهری دسترسی به گاز لوله نداشتن کشی شهری نداشتن گاز لوله

های بین مزارع،  روستایی و راه ۀکیفیت پایین و نامناسب بودن جاد

 بودن راه ارتباطی با مرکز شهرستان نامناسب
 های ارتباطی نامناسب بودن راه

 ات بهداشتی و درمانیکمبود / فقدان امکان دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی نبود

ود آب شرب کافی در نببودن آب آشامیدنی،  و نامناسب ضعیفکیفیت 

 د آب شرب کافی، کمبود آب شرب برای دام در مرتعنبوطول سال، 

کیفیت نامناسب آب شرب از نظر کمی و 

 کیفی

آب  نشدن بودن آب شرب، مدیریت نبود آب کشاورزی، فصلی

 موجود
 یآب کشاورز نداشتنکمبود/ 

فاسدشدن محصوالت کشاورزی تولیدشده در روستا به دلیل عدم 

 زدن محصوالت دسترسی به بازار مناسب، آفت

شرایط فروش  نداشتنوری پایین /  بهره

 محصوالت کشاورزی

 نبود امکانات فراغتی امکانات فراغتی نداشتنکمبود امکانات رفاهی و ورزشی، 

دهد. جدول گویای  ای دهستان گچی را نشان میهای نهایی مشکالت روستاه مقوله 5جدول 

بندی و ارائه کرد.  توان طبقه نهایی از مشکالت روستاهای فوق را می ۀآن است که پنج مقول

 دست ای است که از تجمیع واحدهای مشکالت به یکی از مشکالت عمده ،ضعف زیرساختی

و تلفن همراه(، نداشتن گاز  هایی مانند مشکالت زیرساختی )جاده آمده است که شامل زیرمؤلفه

فراوانی نسبتاً زیادی  ،شود. این مشکالت دهی ضعیف تلفن همراه و اینترنت و... می شهری، آنتن

مشکالت  ،جدول اینی برخوردار هستند. مطابق زیادو از اهمیت  اند را به خود اختصاص داده

ت آبی، نبود الگوی سطح کشت محصوال کاهشاز واحدهایی مانند  ،کشاورزی و دامداری ۀحوز

بودن آب آشامیدنی و  کشاورزی، عدم تأمین آب شرب دام، نامناسب ۀمناسب فعالیت در حوز

 دست کمبود آب کشاورزی و نبود امنیت الزم برای نگهداری دام در محیط فعالیت دامداران به

ی روستاهای عنوان یک مشکل بسیار مورد تأکید اهال های نهایی که به آمده است. از دیگر مقوله
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ها است. ضعف امکانات شامل  دهستان گچی بوده، مشکل بیکاری و ضعف اشتغال در آن

عنوان مشکل دیگری مطرح شده است.  امکانات فراغتی، رفاهی، آموزشی، ورزشی و... به

عنوان مشکل دیگری  بودن بهداشت و درمان و کاهش سالمت به توان به ضعیف درنهایت نیز می

 اره کرد.اش زمینه این در

آمده از روستاهای دهستان گچی، اقدام به  دست مشکالت به تمامیپس از گردآوری و تحلیل 

ارائه  7شده در جدول  موارد تجمیع یم.ن محلی کرداتمامی این مشکالت از مطلع ۀاستخراج ریش

 شده است.

 مشکالت روستاهای دهستان گچی ۀ. ریش6جدول 

 مشکالت روستا

 سراب کلک
های  نهادهای دولتی به منطقه، نبود زیرساخت یتوجه کم، نبود مراکز آموزشی، نبود سرمایه

 روبودن بخشی از اهالی روستا فیزیکی مناسب، خشکسالی، کوچ

 اما

محصوالت به  ۀارائ ۀبندی و نحو های الزم برای بسته آشنایی با بازار محصوالت، نداشتن مهارتنا

 نداشتنبودن و  دامداری و کشاورزی، کوهستانی ۀوزتخصص کافی کارشناسان در ح نداشتنمشتری، 

 رسانی آب ۀهای مناسب برای شبک مدیریت توزیع مناسب و مؤثر آب موجود، نبود زیرساخت

 چشمه باریک

های ارتباطی، قرارگرفتن در  بودن زیرساخت انتظامی، نامناسب ۀدورافتادگی روستا و دوربودن از حوز

 ۀبینی ذخیر دائمی یا فصلی، خشکسالی، نبود مخازن کافی و عدم پیشارتفاعات منطقه، نبود آب جاری 

ویژه دامداری و کشاورزی، نبود  های مرتبط با معیشت به مهارت و تخصص در حوزه نداشتنآب، 

دامداری و کشاورزی،  ۀرسانی، نبود تخصص و مهارت الزم در حوز آب ۀهای مناسب شبک زیرساخت

 نمسئوال یتوجه کمکافی،  ۀزمین مناسب کشت، نبود سرمای ودنبهای روستا و  بودن زمین مشاع

 انجیر

 نداشتندامداری و کشاورزی،  ۀمهارت و تخصص الزم در حوز نداشتنتوجهی مسئوالن،  کم

خدماتی -های رفاهی دامداری و کشاورزی، نبود زیرساخت ۀتخصص کافی کارشناسان در حوز

 های ارتباطی در روستا زیرساخت نبود، نمسئوال یتوجه کمکافی،  ۀمناسب، نبود سرمای

 کلک نقی
 نبودتخصص و مهارت، فقر،  نداشتنسوادی،  رسانی، نرخ باالی بی ضعیف آب ۀخشکسالی، شبک

 بهداشت ۀهای بهداشتی از جمله خان ها(، نبود زیرساخت های ارتباطی )دکل ارتباطی و راه زیرساخت

 درویش سیاب

مهارت و تخصص در  نداشتنآموز و نبود مدرسه،  داد دانشبودن تع سوادی، کم نرخ باالی بی

ن و روستا نزد مسئوال نداشتن های دامداری و کشاورزی، فقر اهالی، دورافتادگی روستا، اولویت حوزه

های  بودن زیرساخت / نامناسب نبودهای بهداشتی، نبود پزشک،  زیرساخت نبودربط،  نهادهای ذی

 رسانی و مدیریت مناسب آب، خشکسالی آب ۀبکارتباطی، سوءمدیریت در تکمیل ش
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آمده  دست های به بعدی برحسب فرایند تحلیل محتوای کیفی، تمامی علل و ریشه ۀدر مرحل

بندی شده است. موارد  از مشکالت روستاهای دهستان گچی تلخیص، کدگذاری و طبقه

 ارائه شده است. 7صورت جدول  شده به گفته

 های دهستان گچیمشکالت روستا ۀ. ریش7جدول 

 کدها شده واحد تلخیص

های  زیرساخت نداشتن آموزش درست نبودهای آموزشی،  نبود مراکز آموزشی، نبود کارگاه

 آموزشی

ن و نهادهای نبودن روستاها نزد مسئوال دورافتادگی از مرکز شهرستان، دراولویت

 مأموران انتظامی نکردن مربوطه، سرکشی
 نتوجهی مسئوال کم

های رفاهی خدماتی مناسب، نبود  زیرساخت نبودهای ارتباطی،  رساختزی نبود

 ماندن طرح گازکشی روستا رسانی، ناتمام آب ۀهای مناسب برای شبک زیرساخت
 ها ضعف زیرساخت

های فصلی، سوءمدیریت در  کمبود آب کشاورزی، خشکسالی، خرابی بارندگی

 رسانی و انتقال آب، کمبود زمین آبی آب ۀتکمیل شبک
 خشکسالی

یان درمورد ینبود مراکز بهداشتی، نبود امکانات بهداشتی، اطالعات اندک روستا

 بهداشت ۀهای جدید درمان، نبود خان به شیوه یادماعت بیها، نبود پزشک،  بیماری

های  زیرساخت نبود

 بهداشتی

تخصص  نداشتندامداری و کشاورزی،  ۀتخصص کافی کارشناسان در حوز نداشتن

 در اهالیو مهارت 
 ضعف تخصص و مهارت

 فقر فقر، نبود سرمایه

 سوادی بی سوادی نرخ باالی بی

بسیاری از مشکالت روستاهای دهستان گچی در  ۀریش ،دهد نشان می 7طور که جدول  همان

های فیزیکی مناسب، نبود  خدماتی است. نبود زیرساخت-های رفاهی ضعف زیرساخت

رسانی و  آب ۀهای مناسب برای شبک نبود زیرساخت خدماتی مناسب،-های رفاهی زیرساخت

ماندن طرح گازکشی روستاها از جمله موارد مربوط به این فاکتور است. ضعف بهداشت و  ناتمام

سالمت در قالب مواردی مانند نبود مراکز بهداشتی، نبود امکانات بهداشتی، اطالعات اندک 

های جدید درمان و نبود  به شیوه یادماعت بیها، نبود پزشک،  روستاییان درمورد انواع بیماری

توان از آن  مشکالت روستاهای فوق می ۀعنوان ریش بهداشت، دومین موردی است که به ۀخان

شود، عوامل مربوط به  مشکالت روستاها از آن یاد می ۀعنوان ریش یادکرد. از دیگر مواردی که به
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ر علل مشکالت موجود در روستاهای آبی است. ضعف یا نبود تخصص و مهارت نیز از دیگ کم

 یتوجه کمطور  طورکلی بوده است. همین ن روستاها بهافوق بوده است که مورد تأکید مطلع

سوادی نیز از دیگر عللی است که سبب ایجاد  ن، ضعف آموزش، کمبود سرمایه، فقر و بیمسئوال

 شود. مشکالتی در روستاها می

های بحث و  ستان گچی از طریق برگزاری جلسهدرنهایت پیامدهای مشکالت روستاهای ده

 8ن محلی روستاهای فوق گردآوری شده و تجمیع این پیامدها در جدول اگو با مطلعو گفت

 یافته است. انجام

 . پیامدهای مشکالت روستاهای دهستان گچی8جدول 

 مشکالت روستا

 سراب کلک

، پایین بودن نشاط اجتماعی و مهاجرت، دزدی، فقر، اعتیاد، بیکاری یا محدود بودن اشتغال

سوادی، عدم ارتباط کوثر با نهادهای دولتی، کاهش  سوادی و کم افزایش یاس و ناامیدی، بی

ای و اختالل در ارتباطات اجتماعی  های طایفه شانس فروش محصوالت، پرخاشگری، نزاع

شیوع  های سنگین، کاری و باغداری، کاهش علوفه دام یان، کاهش تولیدات صیفییروستا

 ومیر زیاد، کاهش کیفیت زندگی ها، مرگ بیماری

 اما

وری کم محصوالت کشاورزی و دامی، کاهش محصوالت کشاورزی و دامداری، باالرفتن  بهره

سن ازدواج جوانان، فقر، مشکالت خانوادگی، دزدی، عدم دسترسی نهادها به روستا، کاهش 

یان، یدر ارتباطات اجتماعی روستاای و اختالل  های طایفه شانس فروش محصوالت، نزاع

های تحصیل  افسردگی و نبود نشاط بین جوانان، بازماندگی از تحصیل کودکان / افزایش هزینه

 کودکان

 چشمه باریک

های دامی و رواج حمل اسلحه غیرمجاز توسط چوپانان و اهالی روستا، دزدی،  کاهش فعالیت

وری کم محصوالت  های دامی، بهره فراوردهرویه هیزم و نابودی جنگل کاهش تولید  مصرف بی

کشاورزی و دامی، تخریب منابع طبیعی، کاهش محصوالت کشاورزی، کمبود آب شرب، عدم 

ازدواج جوانان، فقر، مشکالت خانوادگی، کاهش فروش محصوالت، مهاجرت، فقر، افسردگی 

 حصیل کودکانهای ت و ناامیدی از آینده، بازماندگی از تحصیل کودکان / افزایش هزینه

 انجیر

وری پایین محصوالت کشاورزی و دامی، اتالف  رویه هیزم و تخریب جنگل، بهره مصرف بی

منابع طبیعی، عدم ازدواج جوانان، فقر، مشکالت خانوادگی، دزدی، عدم دسترسی نهادها به 

یان، مهاجرت، یروستا، کاهش شانس فروش محصوالت، اختالل در ارتباطات اجتماعی روستا

ر، کاهش و تأخیر ازدواج، افسردگی و نبود نشاط بین جوانان، ممانعت از ادامه تحصیل فق

 فرزندان توسط والدین
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 . پیامدهای مشکالت روستاهای دهستان گچی8دول جادامه 

 مشکالت روستا

 کلک نقی

شدن امید به زندگی،  مهاجرت، کاهش تولیدات دامی و کشاورزی، بیکاری، مهاجرت، کم

های  زاعافسردگی، دزدی، اعتیاد، افزایش طالق، خودکشی، کاهش تولیدات دامی و کشاورزی، ن

قدرتی،  ای و مختل شدن ارتباطات اجتماعی و اقتصادی مردم، پرخاشگری، ناامیدی و بی طایفه

 شیوع بیماری، کاهش طول عمر

 درویش سیاب

مهاجرت، پایین آمدن امید به زندگی، افسردگی، دزدی، اعتیاد، افزایش طالق، کاهش تولیدات 

هش نظافت عمومی روستا، کاهش طول دامی و کشاورزی، به خطر افتادن سالمت مردم، کا

عمر، مختل شدن ارتباطات اجتماعی و اقتصادی مردم منطقه، پرخاشگری، کاهش تولیدات 

 دامی و امکان گسترش کشاورزی

صورت واحدهای تلخیص شده درآمده و کدگذاری برای هرکدام  پیامدهای تجمیع شده به

آمد. تلخیص و کدگذاری پیامدهای مشکالت ها به عمل  بندی از آن انجام یافت و درنهایت طبقه

های  صورت آسیب های نهایی به روستاهای دهستان گچی در چهار طبقه حاصل شد و مقوله

محیطی به شرح  های زیست های جسمی روانی و آسیب های اقتصادی، آسیب اجتماعی، آسیب

 جدول زیر درآمدند.
 . پیامدهای مشکالت روستاهای دهستان گچی9جدول 

 کدها شده تلخیص واحد

آمدن سطح سواد، نیروی انسانی بدون مهارت،  مهاجرت، دزدی، اعتیاد، پایین

منابع درآمدی، اختالل در  نداشتن محصولی شدن و تنوع افسردگی و ناامیدی، تک

ارتباطات اجتماعی، باالرفتن سن ازدواج، خشونت خانگی، افزایش طالق، رواج 

 نهادها به روستا ننداشت غیرمجاز، دسترسی ۀحمل اسلح

 های اجتماعی آسیب

فقر و محرومیت، بیکاری، کاهش سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی آبی، 

وری پایین محصوالت کشاورزی و دامی،  کاهش تولیدات دامی، کاهش علوفه، بهره

 کاهش فروش محصوالت

 های اقتصادی آسیب

اهش کیفیت زندگی، ها، ک آمدن امید به زندگی، پرخاشگری، شیوع بیماری پایین

افسردگی، نبود نشاط بین جوانان، باالرفتن سن ازدواج، ضعف نظافت عمومی، 

 کاهش طول عمر

 های جسمی روانی آسیب

هیزم و تخریب  ۀروی تخریب مرتع، فرسایش خاک، اتالف منابع طبیعی، مصرف بی

 جنگل، آلودگی محیطی
 محیطی های زیست آسیب
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ستاهای دهستان گچی پیامدهایی را با خودشان در دهد مشکالت رو نشان می 9جدول 

ترتیب  و بدین ردمحیطی به همراه دا روانی و زیست ،های اجتماعی، اقتصادی، جسمی حوزه

تواند  های اجتماعی که می دهد. از آسیب الشعاع قرار می زندگی و معیشت روستاییان را تحت

توان به مواردی مانند  می ،یان باشدگیر روستای د و گریبانوعنوان پیامد مشکالت مطرح ش به

مهاجرت، دزدی، اعتیاد، اخیر در ازدواج جوانان و باالرفتن سن ازدواج، خشونت خانگی و... را 

توان به فقر و محرومیت، نبود اشتغال، کاهش تولیدات  های اقتصادی می نام برد. از آسیب

روانی از دیگر پیامدهای  و های جسمی محصوالت باغداری و کشاورزی و... اشاره کرد. آسیب

شدن امید به زندگی، پرخاشگری، شیوع  مشکالت روستاییان است که شامل مواردی مانند کم

محیطی از دیگر پیامدهای مشکالت  های زیست ها، افسردگی و ناامیدی و... است. آسیب بیماری

زم و نابودی هی ۀروی شده است که شامل مواردی مانند اتالف منابع طبیعی، مصرف بی مطرح

 های دامی است. کاهش تولید فرآورده و جنگل،

 گیری بحث و نتیجه
روستاهای دهستان گچی با مشکالت متعددی در امور مختلف مواجه هستند که ریشه در مسائل 

د. گذار زندگی و معیشت روستاییان تأثیر میبر  رد وساختاری و اجرایی در سطوح مختلف دا

 دست ای است که از تجمیع واحدهای مشکالت به ت عمدهضعف زیرساختی یکی از مشکال

هایی مانند مشکالت زیرساختی )جاده و تلفن همراه(، نداشتن گاز  آمده است که شامل زیرمؤلفه

نسبتاً زیادی  یشود. این مشکالت، فراوان دهی ضعیف تلفن همراه و اینترنت و... می شهری، آنتن

کشاورزی و  ۀی برخوردار هستند. مشکالت حوززیادو از اهمیت  دهد میرا به خود اختصاص 

سطح کشت محصوالت آبی، نبود الگوی مناسب  کاهشتوان در مواردی مانند  دامداری را می

بودن آب  آب شرب دام، نامناسب نشدن کشاورزی و دامداری، تأمین ۀها در حوز فعالیت

دام در محیط فعالیت  آشامیدنی و کمبود آب کشاورزی و نبود امنیت الزم برای نگهداری

عنوان یک مشکل عمده مورد تأکید اهالی  های نهایی که به دامداران ذکر کرد. از دیگر مقوله

ها است. ضعف  روستاهای دهستان گچی بوده است، مشکل بیکاری و ضعف اشتغال در آن

 عنوان مشکل دیگری مطرح امکانات شامل امکانات فراغتی، رفاهی، آموزشی، ورزشی و... به
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آمدن سطح  بهداشت و درمان و پایین ۀتوان به کارآمدنبودن شبک شده است. درنهایت نیز می

 ارتباط اشاره کرد. این عنوان مشکل دیگری در سالمت عمومی به

 ،یارتباط یها رساختیدهستان از جمله ز یها رساختیاز مشکالت ضعف ز یاریبس شهیر

های رفاهی خدماتی  مناسب، نبود زیرساخت یکیزیف یها رساختیاست. نبود ز یو خدمات یرفاه

ماندن طرح گازکشی روستاها از  رسانی و ناتمام آب ۀهای مناسب برای شبک مناسب، نبود زیرساخت

آن جمله است. ضعف بهداشت و سالمت در قالب مواردی مانند نبود مراکز بهداشتی، نبود 

به  یادماعت بیها، نبود پزشک،  یماریامکانات بهداشتی، اطالعات اندک روستاییان درمورد انواع ب

مشکالت  ۀعنوان ریش بهداشت، دومین موردی است که به ۀهای جدید درمان و نبود خان شیوه

مشکالت روستاها از آن  ۀعنوان ریش توان از آن یادکرد. از دیگر مواردی که به روستاهای فوق می

صص و مهارت نیز از دیگر علل آبی است. ضعف یا نبود تخ شود، عوامل مربوط به کم یاد می

 یتوجه کمطور  مشکالت موجود در روستاهای فوق بوده است که مورد تأکید مردم بود. همین

سوادی نیز از دیگر  ن، ضعف آموزش، کمبود سرمایه و عدم امکان انباشت سرمایه، فقر و بیمسئوال

 عللی است که موجب ایجاد مشکالت در روستاهای مذکور شده است.

گر نتایج این مقاله آن است که مشکالت روستاهای دهستان گچی پیامدهایی را با از دی

و  ردمحیطی به همراه دا های اجتماعی، اقتصادی، جسمی روانی و زیست خودشان در حوزه

های اجتماعی  دهد. از آسیب الشعاع قرار می ترتیب زندگی و معیشت روستاییان را تحت بدین

توان به  گیر روستاییان باشد می د و گریبانود مشکالت مطرح شعنوان پیام تواند به که می

مهاجرت، دزدی، اعتیاد، باالرفتن سن ازدواج جوانان، خشونت خانگی و... اشاره کرد. از 

توان به فقر و محرومیت، نبود اشتغال، کاهش تولیدات محصوالت  می نیز های اقتصادی آسیب

های جسمی روانی از دیگر پیامدهای مشکالت  کرد. آسیب یادباغداری و کشاورزی و ... 

ها،  شدن امید به زندگی، پرخاشگری، شیوع بیماری روستاییان است که شامل مواردی مانند کم

محیطی از دیگر پیامدهای مشکالت  های زیست ومیر زیاد، افسردگی و... است. آسیب مرگ

و اتالف منابع طبیعی،  شده است که شامل مواردی مانند بازدهی نامناسب و ناکافی مطرح

های دامی است. مجموع موارد  کاهش تولید فرآورده و هیزم و نابودی جنگل، ۀروی مصرف بی

شده در قالب مشکالت، علل و پیامدهای آن در روستاهای دهستان گچی را درنهایت  شناسایی

 توان ارائه داد. می 3به شکل 
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 ی دهستان گچی. مشکالت، علل و پیامدهای مشکالت روستاها3شکل 

طورکلی مشکالت اصلی روستاهای دهستان گچی، مشکالت زیرساختی است.  به

های ارتباطی بین  راه بودن رسانی، نامناسب مناسب آب ۀشبک نبودبودن آب آشامیدنی و  نامناسب

ها سبب تشدید مشکالت موجود شده است.  روستاها و مرکز شهرستان و دسترسی مشکل به آن

 شوند. با وجود و با اولین بارش باران از دسترس خارج می اند رع اکثراً نامناسبهای بین مزا راه

برای مثال روستای انجیر فاقد هرگونه راه  ؛سطح این مشکالت در همۀ روستاها برابر نیست این،

پذیر است. یا روستای چشمه  از طریق تراکتور و نیسان امکان فقطمناسب است و تردد به آن 

شدن در ارتفاعات در بسیاری از فصول سال آب آشامیدنی ندارد یا روستای  واقع دلیل باریک به

ای پرآب در فصل زمستان و بهار، در فصول تابستان و پاییز با  رغم داشتن چشمه کلک نقی علی

رو بودن اکثریت ساکنان روستاهای  کوچ ،مشکل تأمین آب آشامیدنی مواجه است. از طرف دیگر

توجه روستاهای کلک نقی و  روبودن جمعیت قابل کلک و کوچ سراب درویش، انجیر، سیاب

کردن  درویش موجب شده است تا نهادهای دولتی رغبت چندانی برای فراهم سیاب

به امکانات زیرساختی سبب کاهش  یتوجه کم ،های اصلی نداشته باشند. در مقابل زیرساخت

دادن به این  تاها شده است. برای پایانساکنان برای یکجانشینی و استقرار دائم در روس ۀانگیز
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ساختن امکانات  نهادهای متولی نسبت به فراهم ،اول ۀتسلسل و دور باطل الزم است در مرحل

های  های ارتباطی، ترمیم و تقویت زیرساخت سازی راه زیرساختی اصلی از جمله تعمیر و مناسب

کردن آب آشامیدنی پایدار برای  مبهداشت سیار، مدیریت آب و فراه ۀکردن شبک ارتباطی، فعال

از طریق ظرفیت اجتماع محلی نسبت به مدیریت منابع آب  ،دوم ۀند. در مرحلکنروستاها اقدام 

ویژه در روستاهای دهستان اقدام کنند. تنها روستایی که با بحران جدی تأمین آب شرب مواجه  به

ی برای ذخیره و تأمین آب روستای چشمه باریک است. سایر روستاها پتانسیل مناسب ،است

برای مثال چشمه روستای کلک نقی در فصول زمستان و بهار  ؛شرب و حتی کشاورزی دارند

بلکه بخش  ،تنها آب شرب توان نه سازی مناسب آن می قدری پرآب است که با ذخیره به

ر دهستان بودن دامداری د توجهی از آب کشاورزی روستا را نیز تأمین کرد. با توجه به غالب قابل

ها در دستور کار  اصالح نژاد دام برایکردن امکانات اولیه  های تخصصی و فراهم باید مشاوره

بعدی  ۀها را تا حد زیادی کاهش داد. مسئل ومیر دام مرگ ،ای های دوره قرار گیرد و با معاینه

ی مکمل مثل ها اندازی معیشت بخشی به منابع معیشتی است. ایجاد انگیزه برای راه کمک به تنوع

آوری ساکنان این دهستان را تا  تواند تاب دستی، کشاورزی و... می زنبورداری، باغداری، صنایع

 حد زیادی در مقابل مخاطرات طبیعی تضمین کند.

 منابع

 تهران: نشر اطالعات. شناسی توسعۀ روستایی. ای بر جامعه مقدمه(. 1377ازکیا، مصطفی )

(. نقش مشارکت در توسعۀ 1395هشچین، نصراهلل ) موالیی اسدی، زینب، پوررمضان، عیسی،

 ،اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی ۀفصلنامروستایی بخش خشک بیجار شهرستان رشت. 

5(1،) 61-83. 

(. بررسی عملکرد شورای اسالمی روستا و 1392برقی، حمید، قنبری، یوسف، سعیدی، محمد )

آباد شهرستان  موردی: دهستان حسین میزان مشارکت مردم در توسعۀ روستایی )مطالعه

 .138-119(، 4)2 ،اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی ۀفصلنامآباد(.  نجف

 پذیر(. بخشی به فقرا )حمایت از اقشار آسیب توسعۀ روستایی: اولویت(. 1376، رابرت )چمبرز

 .چاپ و انتشارات دانشگاه تهران ۀمصطفی ازکیا. تهران: مؤسس ۀترجم



 

 

 

 

 

 665ها و پیامدهای آن با روش ارزیابی ...                           حیدری، شکیبا؛ ارزیابی مسائل روستایی، ریشه

 

 

(. راهبرد مشارکت مردم در حفظ منابع آب با نگرشی به تجربه اجرای 1387) ریوشحیاتی، دا

اولین کارگاه آموزشی پروژه توانمندسازی اهالی روستاهای منطقه کام فیروز فارس. 

های آبیاری و  برداری از شبکه های مردمی در ساخت و بهره رویکردهای جدید مشارکت
 کم اسفندماه.ای فارس. شیراز. ی . سازمان آب منطقهزهکشی
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موردی روستای  ۀریزی راهبردی و مشارکتی: مطالع توسعۀ روستایی با رویکرد برنامه

 .110-89 (،2)18 ،روستا و توسعه ۀفصلنامصدرآباد دهستان رستاق استان یزد. 
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 بودجه. و . تهران: سازمان برنامهای ریزی توسعۀ منطقه مبانی برنامه(. 1377صرافی، مظفر )

های مردمی در توسعۀ روستایی: با  (. نقش مشارکت1389صیدایی، سید اسکندر، دهقانی، امیر )

موردی: بخش مرکزی شهرستان نورآباد ممسنی.  ۀمطالع ؛تأکید بر مشارکت سنتی و جدید

 .18-1 (،1)21 ،شناسی کاربردی جامعه ۀنشری

ریزی تعاملی گردشگری  (. برنامه1389زاده، حسن ) طالب، مهدی، میرزایی، حسین، بخشی

آباد سردابه.  روستای وکیل :مطالعه مورد ؛ارزیابی مشارکتی روستایی روستایی با رهیافت

 .34-19، 71، های جغرافیای انسانی پژوهش ۀنشری

 ۀترجم بردارد؟ یانآن را از م تواند یمشارکت م یاآ یی؛بحران فقر روستا(. 1373الغنمی، ام، آر )

 (.ی)مجاز یناصر اوکتایی. مرکز اطالعات علم

ریزی مشارکتی در کاهش فقر روستایی به روش  (. بررسی نقش برنامه1393) آرانی، بهروز قرنی

 .488-467 (،3)5 ،های روستایی پژوهشموردی: روستای لزور.  ۀکیفی، مطالع

 :موردی ۀمطالع ؛(. روش ارزیابی مشارکتی روستایی1387مقصودی، منیژه، رحیمی، عباس )

 .118-91(، 2)11 ،روستا و توسعه ۀلنامفصاز استان قزوین. « اوان» ۀچهار روستا در منطق

(. بررسی و سنجش میزان مشارکت مردم و نقش 1391اکبر، میرزاعلی، محمد ) کانی، علی نجفی

 ۀمجلموردی: دهستان سلطانعلی شهرستان گنبدکاووس(.  ۀآن در توسعۀ روستایی )مطالع
 .137-118 (،20)7 ،انداز جغرافیایی )مطالعات انسانی( چشم
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