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Abstract
Institutionalsm is a comprehensive methodological model available to explain development.
It is a type of economic analysis emphasizing the role of social, cultural, local, political, and
economic institutions in determining economic events. Suburban villages are among the
obvious consequences of urban development in which rural-urban migration plays a key role.
The purpose of the present study is to analyze the factors affecting institutional development
in the development of rural areas of Hashtrood county. The method used is a combination of
survey and analytical-structural methods. To determine the study area, three villages from
Qaranqo rural district (Lamshan, Damanab, and Khorjestan) and four villages from Aliabad
(Aliabad Olya and Sofla, Khorasanlu, and Khorasanak Station) were selected according to the
distance from the city center. Using Cochran's formula, from 1273 rural households, 295 with
95% confidence level and p,q= 0.5, were selected as the sample size. First, by surveying
experts and scientific specialists, the indicators and items of institutional development of
suburban areas were identified and then the views of indigenous villagers in relation to the
factors affecting the development of official institutions and NGOs in the studied villages
were evaluated. In order to analyze the factors affecting institutional development in the
study area, SPSS statistical software, analytical hierarchy process methods (AHP), and
AMOS were used. The results of factors affecting institutional development from the
perspective of experts and specialists, in the form of 10 indicators using the analytic
hierarchy process (AHP), show a very low coefficient of the importance of indicators of
participatory thinking and membership in the organizations (public, private, and NGOs). The
model of structural factors affecting the institutional development of suburban spaces show
validity and accuracy.
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چکیده
امروزه نهادگرایی به جامعترین الگوی روشمند موجود برای تبیین توسعه اشاره دارد .نهادگرایی نوعی تجزیهوتحلیل اقتصاادی
است که بر نقش نهادهای اجتماعی ،فرهنگی ،محلی ،سیاسی و اقتصادی در تعیین وقایع اقتصادی تأکیاد مایکناد .روساتاهای
پیراشهری یکی از پیامدهای بارز توسعۀ شهری است که در شکلگیری آنها ،مهاجرتهای روساتا–شاهری و شاهرگریز نقاش

اساسی دارند .هدف از تحقیق حاضر واکاوی عوامل مؤثر بر توسعۀ نهادی در توسعۀ فضاهای روساتایی پیراشاهری شهرساتان
هشترود است.
روش انجام این تحقیق ترکیبی از روشهای پیمایشی و تحلیلی است .برای تعیین منطقاۀ موردمطالعاه ،روساتاهای مادنار باا
توجه به فاصله و مسافت با مرکز شهرستان سه روستا از دهستان قرانقو (المشاان ،دامناا

و خورجساتان) و چهاار روساتا از

دهستان علی آباد بخش مرکزی (علی آباد علیا و سفلی ،خراسانلو و ایستگاه خراسانک) انتخا

شدند .جامعۀ آماری این تحقیق

 7روستای موردمطالعۀ دهستان قرانقو و علیآباد است که از  0174خانوار روستایی با استفاده از فرمول کوکران ،عادد  191باا
سطح اطمینان  91درصد و میزان  p=1/1و  qبه دست آمده که حجم نمونه یا باه عباارتی تعاداد پرسشانامۀ الزم را مشاخ
میکند .ابتدا با نارسنجی از کارشناسان و خبرگان علمی ،شاخ

ها و گویههای توسعۀ نهادی فضاهای روساتایی پیراشاهری،

شناسایی و سپس دیدگاه روستاییان بومی در ارتباط با عوامل ماؤثر بار توساعۀ نهادهاای رسامی و ماردمنهااد در روساتاهای
موردمطالعه ،ارزیابی شده است .برای واکاوی عوامل مؤثر بر توسعۀ نهادی در منطقۀ موردمطالعاه از نارمافازار آمااری ،SPSS
روشهای ( )AHPو ( )AMOSبهره گرفته شده است .نتایج نشان داد که شناسایی عوامل ماؤثر بار توساعۀ نهاادی از دیادگاه
خبرگان و متخصصان امر که در قالب  01شاخ
ضریب اهمیت بسیار پایین شاخ
شاخ

و با روش تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPانجاام گرفتاه اسات ،نشاان دهنادۀ

های تفکر مشارکتی«و عضویت در ارگان ها (دولتی ،خصوصی و NGOها)» نسبت به ساایر

های تحقیق است و درنهایت وضعیت تحلیل مدل نهایی عوامل ساختاری مؤثر بر توساعۀ نهاادی فضااهای روساتایی

پیراشهری موردمطالعه با متغیرهای استفادهشده ،اعتبار و دقت الزم را داشته و توانساته اسات آثاار سااختاری الزم و مطلاو
جهت نیل به توسعۀ نهادی فضاهای روستایی پیراشهری شهرستان هشترود را تحلیل و واکاوی کند.
واژههااااای کلیاااادی نهااااادگرایی ،توسااااعۀ روسااااتایی ،روسااااتاهای پیراشااااهری ،شهرسااااتان هشااااترود.
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مقدمه
نقش و جایگاه روستاها در فرایندهای توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در مقیاسهای محلی ،منطقهای ،ملای
و بینالمللی و پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده ،نابرابری فزایناده ،رشاد ساریع جمعیات،
بیکاری ،مهاجرت ،حاشیه نشینی شهری و غیره موجب توجه به توسعۀ روستایی و حتی تقدم آن بار توساعۀ شاهری
شده است (هاشمی و همکاران .)4 :0491 ،توسعۀ روستا فرایندی همهجانبه ،مساتمر ،ماوزون ،درونزا ،توانمندسااز،
فراگیر ،تحول آفرین ،باورآفرین ،رشددهنده و متکی بر مشارکت و خودباوری روستاییان باوده کاه در چاارچو

آن

ظرفیت ها ،توانایی و کنترل مؤثر بر نیروهای شکل دهنادۀ نااام ساکونت محلای (اکولاوییکی ،فرهنگای ،اجتمااعی،
اقتصادی ،نهادی و سرزمینی) و توسعۀ سرمایۀ انسانی با مناطق محروم است .در این راستا اگر برنامۀ توساعه باه ساه
عامل آموزش ،مشارکت مردم ،سازمان و نام توجه نکند ،قادر نخواهد بود از سایر منابع بهرۀ مناساب بباردا از ایان
رو ،امروزه تأکید کارشناسان بر توسعۀ مردممحور است و به اعتقاد آنها مردم باید محاور هماۀ فعالیاتهاای توساعه
باشند (شعبانعلیفمی و همکاران .)02 :0433 ،نهادها عنصر اساسی در ساازمان دهای اجتمااعی و توساعۀ اقتصاادی
هستند .به عبارتی آنها نقش زیادی در بهبود رشد اقتصادی (  ،) Acemoglu & Robinson,2010حکمروایای محلای
( )Ostrom, 1990تحوالت فرهنگ انسانی دارند (محمودی و همکاران .)0499 ،به اعتقااد آهیباو توساعۀ روساتایی
قادر نخواهد بود بهسادگی درنتیجۀ فعالیتهای توانمندسازی فقرا از طریق افزایش اعتمادبهنفس و حمایت از آنها یاا
تأکید بر مشارکت مردمی محقق شود ()Aheibw et al, 2013ا زیرا پرداختن به آن با موانعی همچاون سیاساتهاای
نامناسب ،بازارهای غیر رقابتی یا ازدسترفته ،زیرساختهای روستایی ضعیف ،فرصتهای ناکافی در زمینۀ خدمات
مالی و فرآوری و  ...همراه است ( .)Nalere et al, 2015رویکرد نهادی جزء آخرین رویکردهایی است کاه مباحا
جدیدی را از دهۀ  0991در ادبیات توسعۀ محلی و منطقه ای مطار نماوده اسات (محماودی و همکااران.)0499 ،
نهادگرایی نوعی تجزیهوتحلیل اقتصادی است که به نقش نهادهای اجتمااعی ،سیاسای و اقتصاادی در تعیاین وقاایع
اقتصادی تأکید میکند .نهادگرایی این موضوع را بهصورت بنیانی بررسی میکند که هر فضای جغرافیاایی ،محتاوای
نهادی و بومی خاص خود را داردا بنابراین مسیر توسعۀ آن نیز باید جادا در ناار گرفتاه شاود (.)Pike et al, 2008
درنتیجه ،یکی از عرصههای اصلی که در دو دهۀ اخیر بهشدت از رویکرد نهاادگرایی تاأثیر پذیرفتاه اسات ،ساطو
فضایی توسعه استا سطوحی همانند شهر ،روستا ،محلی و منطقاهای (فرجای و همکااران .)0491 ،نهااد و تئاوری
نهادگرایی فقط در عرصۀ اقتصاادی ظهاوری دوبااره نیافتاه اسات ،بلکاه در حاوزههاایی همچاون علاوم سیاسای،
جامعهشناسی ،جغرافیا ،برنامهریزی و بهویژه در حوزههای مرتبط با حکمروایی و سازمان ردیابی میشاود (افتخااری
و بدری .)0490 ،اهمیت نقش ظرفیت نهادی بهگونهای است که نویسندگان متعددی اکنون توسعۀ محلی و منطقاهای
را وابسته به وجود تواناییها یا ظرفیاتهاای نهاادی در درون یاک منطقاه مایدانناد .بنیاان و پایاۀ اساسای چناین
تحلیلهایی در توسعۀ مناطق عقبمانده /روستاها این است که چنین مناطقی فاقد سطحی از ظرفیات نهاادی هساتند
که در بیشتر مناطق توسعهیافته وجود دارد (محمودی و همکاران .)0499 ،بنابراین نقش مهمی برای سیاساتگاذاری
عمومی وجود دارد که به ایجاد انواعی از ظرفیتهایی که برای توسعۀ محلی /منطقاهای نقاش هادایتکنناده داشاته
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باشند ،کمک کندا یعنی آنگونه که مارتین استدالل میکند ،ایدۀ ظرفیات نهاادی باهسارعت از مفهاومی تحلیلای باه
ابزاری تجویزی تبدیل شده است .درواقع ،ظرفیت نهادها در سطو سازمانی چارچوبی را برای آنچاه ممکان اسات
در زمینۀ توسعۀ اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی امکانپذیر باشد ،تعیین میکناد ( .)Long & Fink, 2019برابار
مطالعه ،مسیر حاصل از تغییر و توسعۀ نهادی ناشی از روابط متقابل و همزیستی بین نهادها و سازمانهایی است کاه
از یک سو ،بهعنوان نتیجهای از ساختار تشویقی است که آن نهادها ارائه کردند و از سوی دیگر بازخورد افراد نسبت
به این تغییرات و واکنش آنها در مجموعهای از فرصتها شکل میگیارد ( .)Ahmed, 2020همچناین در مرکاز ایان
رویکرد ،تعهد قوی جامعه به منابع و اطالعات ،غلبه بر مشکالت جمعی و بهبود عملکرد بازارهای کار محلای قارار
دارد ( .)Nalere et al., 2015مسئلۀ مهم دیگر ،اجرای چارچو
هنگامی در جامعه ظاهر میشود که چارچو

نهادی استا اثر عملی نهادها بهمثاباه قواعاد باازی

نهادی به نحو مطلوبی اجرا شودا قاعدۀ بازی زمانی که نهتنها ضامانت

اجرایی نداشته باشد ،بلکه عمالً نیز در جریان بازی اعمال نشود ،تأثیری در جریان بازی نخواهد داشت .چنانکاه آالم
و همکارانش متغیرهای نهادی را مجموعهای از دسترسی به اطالعات اقلیمای /شارایط محیطای ،خادمات ترویجای،
تسهیالت اعتباری ،بازارها ،آبیاری و فرصتهای شغلی خارج از مزرعه عنوان کردهاناد ( Alam et al., 2016; Chen
;et al., 2014; Gebrehiwot and van der Veen, 2013; Bryan et al., 2009; Deressa et al., 2009
 )Kurukulasuriya and Mendelsohn, 2008یا در مطالعۀ دیگر ،شانر و ماوزنسکی جنبههای کلیدی توسعۀ نهاادی
را شامل اطمینان و ثبات ساختارهای حکمروایی کشور و همچنین میزان اعتماد در درون جامعه دانستهاناد ( Shaner
;and Maznevski, 2011; Fisher, 1998; Husted, 1994; Inglehart and Baker, 2000; Kadushin, 2002
 .)Lawrence and Lorsch, 1986; Uzzi, 1997با این وصف ،ظرفیتسازی نهادی میتواند بر مبناای وفااج جمعای

در «چگونگی به انجام رسانیدن انواع فعالیتهای جمعی» ایجاد گرددا همچنین اعتماد و همکاری بارای پاساخدهای
انعطافآمیز به شرایط جدید را ارائه میکند ( .)Heslop, 2006در چارچو

رویکرد نهادی و براساس مفاهیم اصالی

آن ،توسعۀ منطقهای در شرایطی موفق بوده و به پایداری ختم خواهد شد که قبل از هر چیز بهصورت درونزا اتفااج
افتاده باشد .توسعۀ درون زا خود مبتنی بر سرمایۀ اجتماعی ،انساانی ،ظرفیات نهاادی در ساطح منطقاه ،حکمروایای
منطقهای ،رهبری قوی منطقهای ،توساعۀ شابکههاای اجتمااعی و کاارآفرینی ،توساعۀ اقتصااد خوشاهای و افازایش
مزیاتهاای رقاابتی منطقاهای اسات (.)edlace and Gaude,2010Rodriguze- Pose,2009 , Markusen,2008, S
بهطور کلی ،یک نهاد توسعهای باید شاخ

های نهادی قوی داشته باشدا در غیر این صورت با تغییر مدیریت چنین

نهادهایی ،تمام فعالیتها و اجرای فرایندهای آنها نیز متوقف خواهد شد .بهدنبال این چالش ،ناریۀ توسعۀ نهادی ،باا
مباحثی همچون توجه به روششناسی کیفی در فرایند تدوین برنامههای توسعه ،تقویت روشهای نااارتی از طریاق
سازمانهای مردمی ،تشکیل و تقویت نهادهای غیردولتی ،تشکلهای بومی و محلی ،گاروههاای کاار و تشاکلهاای
کوچک به ویژه زنان و جوانان ،ایجاد و تقویت گروههای تسهیلگر ،تشاکیل و تقویات شابکههاای نهاادی ،تقویات
شبکهها ازجمله شبکه های مربوط به توسعۀ روستایی ،آموزش و ارتقای مهارتهای آگاهیبخش ،ایجاد ناام فراگیار
داده ها و اطالعات روستایی و  ...جایگااه ویاژهای در برناماهریازی توساعۀ روساتایی باه خاود اختصااص دادهاناد
(محمودی و همکاران .)0499 ،در ادامه ،تحقیقات انجامشده در حیطۀ تحقیق بررسی میشاود .رحماانی ( )0491در
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تحقیق خود با عنوان ارزیابی عوامل ساختاری -نهادی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طر های هاادی
روستایی نمونۀ موردی روستاهای واقع در حریم کالنشهر همدان را بررسی کرده است که نتایج نشان مایدهاد کاه
بین عوامل ساختاری -نهادی مؤثر بر مشارکت و فرایند اجرای طر های هاادی روساتایی ارتبااط معنااداری وجاود
داردا به نحوی که عوامل ساختاری -نهادی مؤثر بر مشارکت حدود  11درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکند
و در بین عوامل ساختاری -نهادی ،متغیر نقش تشکلهای مردمنهاد در مشارکت آفرینی باه میازان  12/1درصاد بار
روند اجرای طر هادی تأثیرگذار بوده است .یوان و همکاران ( )1111در مقالهای تحلیل برای درک ظرفیت نهاادی
پرویههای توسعۀ روستا-شهری را در چین بررسی کردهاند که یافتهها نشان میدهد تغییر نهادی منوط به هزینههاای
نسبی است که مجموع هزینه های تبدیل و مبادله است .تغییرات نهادی فزاینده ،به جای تغییارات بنیاادی نهاادی ،باه
احتمال زیاد در چین رخ خواهد داد.
ایساکسون و هاگبرگ ( )1111در مقالهای از ظرفیات نهاادی بارای یکپاارچگی دیادگاههاای افراطای در زمیناۀ
پایداری شهرداریهای کوچک در کشور سوئد بهره گرفتهاند و یافتههاا نشاان مایدهاد کاه ارتبااط باا کنشاگران و
صاحبناران رادیکال در شهرداریهای کوچک از طریق ظرفیت نهادی غیررسمی و شبکهسازیهایی که با نهادهاای
سیاسی صورت می گیرد ،در درازمدت ممکن است و در شرایط کنونی ،منابع دانشی زیادی در نهادهای محلی وجود
داردا اما تاکنون هیچ اثری در تصمیمات رادیکالی شهرداریها نداشته است .بنابراین یک دستور کار قوی برای اقادام
عملی و بهرهگیری از ظرفیت نهادهای محلی ضرورتی مبرم است.
وانگ ( )1111در مقالۀ خود تعاامالت باین دو نهااد رسامی تأثیرگاذار را در توساعۀ روساتایی چاین از جنباۀ
تصمیم گیری و مدیریت روستایی بررسی کرده است .یافتههاا نشاان مای دهاد کاه چهاار ناوع توافاق نهاادی یعنای
مکملبودن ،جایگزینی ،همسان سازی و رقابتی ،بین دو نهاد رسمی منتخب وجود دارد .ناالر و همکااران ( )1101در
مطالعۀ خود نقش مشارکت نهادهای روستایی (سازمانهای مردم نهاد و انجمان کشااورزان) را در توساعۀ روساتایی
بررسی کردهاند.
نتیجۀ این تحقیق به اهمیت توجه به نهادها در توسعۀ روستایی بهعنوان عامل ماؤثری در زمیناۀ بهباود وضاعیت
بهداشت ،آموزش ،کشاورزی و صنعت روستایی تأکید میکند .روستاهای پیراشهری باا سارعت بیشاتری نسابت باه
سایر روستاها تحوالت جمعیتی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی در آنها مشاهده میشود که این امار ناشای از فاصالۀ
کم و تبادالت اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و بخش دیگر متأثر از گساترش کالبادی شاهرها باوده اسات (باباایی و
همکاران .)0493 ،سکونتگاه های پیراشهری یکی از پیامدهای بارز توساعۀ شاهری اسات کاه در شاکل گیاری آنهاا،
مهاجرت های روستا–شهری و شهرگریز نقش اساسی دارناد .پیراشهرنشاینی باه عناوان رشاد شهرنشاینی در ناواحی
پیرامونی و فرایند تبدیل نقاط سکونتی با ماهیت روستایی به شهری تعریف می شود .از ویژگی هاای ساکونتگاه هاای
پیراشهری میتوان نزدیکی باه شاهر ،ارزشهاای روساتایی و سانتی ،نزدیکای باه بازرگراههاا ،توساعۀ اقتصاادی،
تجاری شدن ،فساد شهری و تغییر فعالیت کشاورزی اشاره کرد (میکانیکی و همکااران .)23 :0311 ،در حاال حاضار
روستاهای پیراشهری شهرستان هشترود در استان آذربایجان شرقی باه دلیال نزدیکای مکاانی و وابساتگی کالبادی-
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فضایی با شهر هشترود نقاط قوت ،ضعفها و تهدیدات بسیاری دارند که در دیگر روستاهای شهرستان هشاترود باا
چنین شدتی نیست .استقرار در پیرامون شهر هشترود و بهرهمندی از شبکۀ ارتباطی مناسب ،استفاده از زیرساختهاا
و خدمات شهری بهویژه در زمیناههاای اقتصاادی و کالبادی ،خادماتی فرهنگای-اجتمااعی را بارای ایان دساته از
روستاهای شهرستان امکانپذیر می کند .برای غلبه بر مسائل و مشکالت اجتماعی ،اقتصاادی و محیطای کاه اماروزه
بسیاری از روستاهای شهرستان هشترود با آن روبهرو هستند ،توجه به پتانسایلهاای موجاود و واگاذاری اماور باه
نهادهای بومی و مردمی و سوجدادن روستاها بهسمت توسعۀ نهادی /نهادگرایی اهمیت ویژه مییاباد .در روساتاهای
پیراشهری شهرستان هشترود فرایندهای مؤثر بر عدم توسعۀ نهادی به علت پاایین باودن روحیاۀ مشاارکتجاویی و
عضویت در نهادهای دولتی ،خصوصی و مردمنهاد به عناوان ضاعف اصالی در بحا

اصالی توساعۀ نهاادگرایی در

شهرستان هشترود است که می تواند به تشویقاتی همچون میزان حمایت دولت در قالب دادن وام کمبهاره یاا بادون
بهره به سرمایه گذاران بخاش خصوصای در ایان روساتاها ،تخصای

تساهیالت ارزانقیمات باه نهادهاای حاامی

کسبوکار کوچک و متوسط برای اشتغالزایی ،تقویت و حمایت از کارآفرینی یا ایجاد مشوجهاای انگیزانناده بارای
جلب سرمایههای مردمی در فعالیتهای اشتغالزایی نام برد .همچنین مای تاوان باه آگااهی بسایار کام ماردم باومی
روستایی از مفهوم نهادها ،قوانین و مقاررات نهاادی و نقاش و وظاایف اینهاا در روساتاهای پیراشاهری شهرساتان
هشترود اشاره کرد که بهعنوان فرایندهای مؤثر بر عادم توساعۀ نهاادی در ساطح روساتاهای پیراشاهری شهرساتان
هشترود مطر است .در این راستا ،تحقیق حاضر بهدنبال واکاوی نقش عوامال ماؤثر بار توساعۀ نهاادی در توساعۀ
فضاهای روستایی پیراشهری شهرستان هشترود میباشد.
روش پژوهش
روش انجام این تحقیق ترکیبی از روشهای پیمایشی و تحلیلی است .برای تعیین منطقاۀ موردمطالعاه ،فضااهای
روستایی پیراشهری موردمطالعه با توجه به بعد فاصله و مسافت با مرکاز شهرساتان ،ساه روساتا از دهساتان قرانقاو
(المشان ،دامنا

و خورجستان) و چهار روستا از دهستان علیآباد بخش مرکزی (علی آباد علیا و سفلی ،خراسانلو و

ایستگاه خراسانک) انتخا

شدند .جامعۀ آماری این تحقیق  7روستای موردمطالعه براساس آخارین سرشاماری کال

کشور در سال  0491برابر با  3111نفر جمعیت و  0174خانوار ساکن در مناطق روستایی دهستان قرانقو و علیآبااد
است که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران ،از  0174خانوار روستایی براسااس محاسابۀ صاورتگرفتاه عادد
 191به دست آمده که حجم نمونه یا به عبارتی تعداد پرسشنامۀ الزم را مشخ
اطمینان  91درصد به دست آمده است).

میکند (البته این عدد بارای ساطح
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جدول 1 -روستاهای دهستانهای بخش مرکزی ازلحاظ تعداد جمعیت ،خانوار و حجم نمونه
Table 1: Villages in rural areas of the central part in terms of population, household and sample size

دهستان

قرانقو

علیآباد

روستاهای منتخب

تعداد

0

تعداد جمعیت

میزان فاصلۀ روستاهای پیراشهری از شهر (کیلومتر)

المشان

010

319

11

13

دامنا

134

931

01

21

خورجستان

413

0110

1

72

علیآباد علیا

139

311

1

13

علیآباد سفلی

094

232

3

31

خراسانلو

32

139

07

11

ایستگاه خراسانک

04

31

09

4

جمع کل

0174

3111

-

191

خانوار

نمونۀ منتخب

منبع( :سرشماری نفوس و مسکن 0491 ،و یافتههای تحقیق)0499 ،

برای جمعآوری اطالعات الزم از روشهای مطالعات کتابخانهای-استنادی و مطالعات میدانی (پیمایشی) اساتفاده
شده اسات .ابتادا باا پرسشانامهای مخات

 31نفار از کارشناساان و اسااتید دانشاگاهی در رشاتههاای تخصصای

جامعهشناسی ،جغرافیا ،اقتصاد و مدیریت ،شاخ

های توسعۀ نهادی منااطق روساتایی از دیادگاه صااحبنااران و

خبرگان امر توسعه و برنامه ریزی روستایی شناسایی و سپس از طریق پرسشنامۀ خانوار ( 191نفر سرپرست خاانوار)
دیدگاه مردم در ارتباط با عوامل مؤثر بر توساعۀ نهادهاای رسامی ،خصوصای و مردمای در روساتاهای پیراشاهری
شهرستان بررسی و پس از رفع اشکاالت مطر شده روایی آن تأیید شد .پایایی پرسشنامه با استفاده از فرماول آلفاای
کرونباخ برای شاخ

های موردنار تحقیق در جدول ( )3محاسبه شده است .بدین ترتیب ،برای دادن پاسخ منطقای

به سؤاالت تحقیق ،دادهها از طریق نرمافزار آمااری  ،SPSSروش تحلیال سلسالهمراتبای ( )AHPو مادل معاادالت
ساختاری  AMOSسنجش و تجزیهوتحلیل شدهاند .جدول ( )1شاخ

ها و نماگرهای تحقیق را که از مبانی نااری

و مطالعات استخراج شده است ،نشان میدهد.

0

 .ارتباط عملکردی و فاصله تا شعاع مشخصی ( 11کیلومتر مربع) بهعنوان معیار ثابت در نار گرفته شده است.
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جدول 2 -شاخصها و نماگر تحقیق
Table 2: Research indicators and indicators

شاخ

ها

روحیۀ همکاری و
مسئولیتپذیری

نماگر

مأخذ

حس مسئولیت در حل مشکالت روستاها ،ایجاد انگیزۀ مشارکت مردم با اعضای شوراهای

محمودی و

اسالمی روستا برای حل مشکالت روستاها ،کمکهای حمایتی ،میزان همکاری در

همکاران،

طر های عمرانی روستا ،نحوۀ مشارکت در برگزاری دورههای آموزشی و ترویجی (مثل

،0499

دورههای آموزشی کارآفرینی ،آموزشهای کوتاهمدت میانمدت و بلندمدت ویژۀ مردم بومی

Nalere P,
Yago M,
Oriel K,2015

و )...
عضویت در انجمنها ،اتحادیهها و شبکههای بخش خصوصی (مانند سازمانهای حفاظت
عضویت در ارگانها
(دولتی ،خصوصی و
NGOها)

از محیطزیست ،صندوج پولی روستا ،شرکتهای بیمه ،انجمن کشاورزی ،صندوج تعاونی
محل و  ،)...شرکت و عضویت در شوراهای اسالمی روستا ،عضویت در ارگانهای مردمی
مانند شوراهای کشاورزی ،شورای حل اختالف و  ،...عضویت در بسیج مسجد روستا،
اشتغال روستاییان در نهادهای دولتی روستا مانند جهاد کشاورزی ،بنیاد مسکن ،انقال

زندیه و
همکاران،
،0499

اسالمی و ...
میزان رضایتمندی از سازمانها و نهادهای خصوصی دولتی روستا (مثل شرکتهای دولتی

میزان رضایتمندی از
عملکرد ارگانها
ونهادها

وخصوصی حملونقل ،صندوج پولی روستا ،انجمنهای کشاورزی) میزان رضایتمندی از

محمودی و

ارگانهای خصوصی مرتبط با فعالیتهای کشاورزی (مانند تعاونی تولید روستا ،انجمن

همکاران،

کشاورزی ،انجمن دامداران) ،میزان رضایتمندی از سازمانها و نهادهای خصوصی مرتبط  ،1399رحمانی،
با فعالیتهای کشاورزی (مانند تعاونی تولید روستا ،انجمنهای کشاورزی (زراعت،

0493ا کاظمیان

باغداری ،گردشگری ،زنبورداری و  ،)...انجمن دامداران و  ،)..میزان رضایتمندی از

و همکاران،

ارگانهای خصوصی مرتبط با فعالیتهای کشاورزی (مانند تعاونیهای تولید روستا،

،0490

انجمنهای کشاورزی ،انجمن دامداران و )...
میزان شناخت از نهادهای خصوصی و Ngoها ،میزان آشنایی با سازمانهای درگیر با بخش
کشاورزی و دامداری ،میزان آگاهی از وظایف نهادهای مختلف روستا مانند خانۀ بهداشت،
شناخت و آگاهی از

پستبانک ،دهیار ،شورا ،میزان شناخت با وظایف ارگانهای خصوصی مانند سازمانهای

نهادها

حفاظت از محیطزیست ،صندوج پولی روستا ،شرکتهای بیمه ،انجمنهای کشاورزی و ،...
میزان آگاهی از نحوۀ عضویت در نهادهای غیررسمی مانند سازمانهای حفاظت از
محیطزیست ،صندوج پولی روستا ،شرکتهای بیمه و انجمنهای کشاورزی

اعتماد مردمی

همکاران،
1399ا کاظمیان
و همکاران،
،0490

توجه و حمایت دولت به کیفیت زندگی روستاییان ،برخورد مناسب مسئولین دولتی و

محمودی و

نهادهای محلی با روستاییان ،توجه به عدالتمحوری و رعایت حقوج روستاییان توسط

همکاران،

مسئولین دولتی ،توجه مدیران اجرایی روستا (شورا و دهیار) به امیال روستاییان ،توجه ویژۀ

1399ا

نهادهای خصوصی به نیازهای روستاییان و یافتن پاسخ مناسب و شایسته به آنها
میزان رضایتمندی روستاییان به اقدامات دستهجمعی و گروهی برای حل مسائل روستا
همبستگی اجتماعی

محمودی و

(تشکیل انجمنهای کشاورزان ،تشکیل صندوج پولی روستا) ،میزان درگیری و اختالفات
طایفهای در روستا و میزان مشارکت مردم روستا به سرمایهگذاری برای حل مشکالت
روستا

Wang,2020

رحمانی،
،0493
Wang,2020
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شاخ

ها

شبکههای اجتماعی

نماگر

مأخذ

میزان همکاری با کارشناسان کشاورزی ،میزان شرکت در جلسات ،فعالیتهای کشاورزی و

اسماعیلی

توسعۀ روستاها (مانند دورههای آموزشی کوتاهمدت ویژۀ کشاورزان ،آموزشهای دستجردیپور و
کارآفرینی ،فنی و حرفهای) ،میزان مشارکت مردم روستا با سازمانهای مردمی و خصوصی
همکاران،
در روستا ،میزان مشارکت مردم روستا با سازمانها و نهادهای دولتی و رسمی در روستا،
میزان همکاری بین گروههای اجتماعی و نهادهای مختلف در سطح روستا

0494ا
Wang,2020

محمودی و
پتانسیلهای محیطی و

میزان سطح زیرکشت اراضی کشاورزی ،میزان تعداد دامهای سنگین و سبک ،میزان افراد با

انسانی

تحصیالت دانشگاهی در روستا ،میزان درآمد روستاییان ،میزان اشتیاج روستاییان به انجام
کارهای دستهجمعی ،نسبت نیروی فعال در بخشهای کشاورزی ،میزان مشارکت زنان

همکاران،
 ،1399سلیمانی
و سلطانیتبار،
0493ا
Nummela and
etal 2008

میزان تشویق دولت در قالب دادن وام کمبهره یا بدون بهره به سرمایهگذاران بخشهای
خصوصی در روستا ،میزان ارائه تسهیالت ویژه به سرمایهگذاران بخشهای خصوصی در
روستا مانند خدمات ایا
میزان تشویقات

و ذها  ،مسکن ،بیمه ،میزان ارائۀ مجوز به ارگانهای مردمنهاد و

خصوصی برای حضور در محافل علمی و سیاسی کشور جهت شرکت در کالسهای
آموزشی ،ترویجی و  ،...میزان بسترسازی حقوقی برای اعضای نهادهای مردمی و خصوصی
(روستاییان) مثل واگذاری سهام و  ،...تخصی

محمودی و
همکاران1399 ،

تسهیالت ارزانقیمت به کارآفرینی و

کسبوکارهای کوچک و متوسط
توانایی نهادها (هدفمندبودن روابط درون نهادی مثل مشارکت اعضا در تصمیمگیری و ،...
انعطافپذیری در تصمیمگیری ،اجرای کارها و  ،)...تفکر سیستمیبودن نهادها (شراکت

ظرفیت نهادی

نهادها در انجام کارها ،وجود اعتماد در بین نهادهای روستا ،دستیابی به نقطۀ مشترک در

محمودی و

تصمیمگیری ،درجۀ تأثیرپذیری و اثرگذاری نهادهای روستا از هم و ...ا میزان تفکرات

همکاران،

علمی نهادها (دانش رسمی و تخصصی در حوزۀ فعالیت و تولید ایدههای نوا دانش بومی

0499ا کاظمیان

شامل میزان آگاهی نهادها از شرایط روستا ،استفاده از تجربیات مردم) ،یادگیری نهادها

و همکاران،

(وجود آموزش بین بخشی ،انتقال دانش و تجربیات نهادها به هم ،ارتقای مداوم دانش

0490ا

اعضا /کارکنان ،دسترسی به منابع یادگیری و  ،)...حقوج و قوانین روستایی (شفافبودن

Stefano,2010

قوانین و مقررات ،اختیارات نهادها در تدوین ضوابط ،میزان انعطافپذیری قانونی نهادها،
تناسب قوانین و مقررات ملی با شرایط محلی و )...

شهرستان هشترود یکی از شهرستان های  09گانۀ استان آذربایجان شرقی با وسعتی معادل  0991/10کیلومتر مربع
است که از نار مساحت  1درصد از مساحت استان را دارد و از این بابت رتبۀ دهم را به خاود اختصااص داده و در
بخش جنوبی استان واقع شده است .این شهرستان براساس آخرین تقسایمات کشاوری دو بخاش (مرکازی و ناار
کهریزی) و  7دهستان (علی آباد ،کوهسار ،قرانقاو ،سالوک ،چاراویمااج شامال شارقی ،نارکهریازی وآلماالو) دارد
(شکل .)0جمعیت شهرستان هشترود در فاصلۀ سرشماری ( )0471-0491کاهش چشمگیری داشته و از سال  71تاا

واکاوی عوامل مؤثر بر توسعۀ نهادی فضاهای روستایی پیراشهری ،موردمطالعه بخش مرکزی شهرستان هشترود
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 31حدود 01هزار نفر و از سال  31تا سال  91حدود  9هزار نفر جمعیت این شهرستان کاسته شده اسات .بارخالف
کاهش جمعیت شهرستان ،جمعیت شهری آن طی  01اخیر افزایش قابلتوجهی سال داشته که علت آن مهاجرتهای
روستا-شهری است (مرکز آمار ایران.)0491 ،

شکل 1 -نقشۀ منطقۀ موردمطالعه
Figre 1:

یافتههای پژوهش
شناسایی و رتبهبندی شاخصهای توسعۀ نهادی از دیدگاه خبرگان و متخصصان
بهمناور تعیین ضریب اهمیت هر یک از شاخ

های توسعۀ نهادی و رتبهبندی شاخ

متخصصان امر توسعه و برنامهریزی روستایی ،وزن هار یاک از شااخ

ها از دیدگاه خبرگاان و

هاای ماذکور باا اساتفاده از روش تحلیال

سلسلهمراتبی ( )AHPمحاسبه و امتیاز نهایی تعیین شد که نتایج آن در جدول ( )3نشان داده شده است.
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جدول 3 -رتبهبندی شاخصهای توسعۀ نهادی از دیدگاه خبرگان و متخصصان
Table 3: Ranking of institutional development indicators from the perspective of experts and specialists

وزن نسبی

امتیاز نهایی

رتبه

شاخ
روحیۀ همکاری و مسئولیتپذیری

14233

0492

0

اعتماد مردمی

14432

14912

1

میزان تشویقات

14412

14349

4

ظرفیت نهادی

14432

14342

3

شبکههای اجتماعی

14131

14701

1

میزان رضایتمندی از عملکرد ارگانها و نهادها

14332

14241

2

ظرفیتهای انسانی و محیطی روستا

14113

14373

7

همبستگی اجتماعی

14411

14339

3

تفکر مشارکتی

14199

14431

9

عضویت در ارگانها (دولتی ،خصوصی و NGOها)

14133

14131

01
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مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از دیدگاه مردم بومی
در این مرحله ،با توجه به نتایج مرحلۀ اول که شناسایی شاخ
بود ،دو شاخ

«تفکر مشارکتی و عضویت در ارگانها (دولتی ،خصوصی و NGOهاا)» باا اخاتالف امتیااز بسایار

پایین نسبت به سایر شاخ
شاخ

های توسعۀ نهادی از دیدگاه صاحبنااران امار

ها ،حذف شد .از این رو ،پرسشانامۀ توساعۀ نهاادی از دیادگاه ماردم باومی از هشات
ضاریب آلفاای

تشکیل شده است .جدول ( ،) 3پایایی پرسشنامۀ توساعۀ نهاادی را باا اساتفاده از شااخ

کرونباخ نشان میدهد .ضریب اعتبار برای هریک از خرده مقیاسها بین  1413تا  1432و بارای کال پرسشانامه برابار
 14737است که بر این اساس ،پرسشنامۀ توسعۀ نهادی پایایی قابلقبول و کافی دارد.
جدول 4 -ضرایب آلفای کرونباخ برای توسعۀ نهادی روستاهای پیراشهری هشترود
Table 4: Cronbach's alpha coefficients for institutional development of Hashtrood suburban villages

عاملها

تعداد سؤالها

ضریب آلفای کرونباخ

ظرفیتهای انسانی و محیطی روستا

7

14711

میزان تشویقات

2

14733

شبکههای اجتماعی

2

14770

ظرفیت نهادی

2

14347

شناخت و آگاهی از ماهیت و وظایف نهادها

1

14332

ظرفیت نهادی

1

14332

رضایت از عملکرد نهادهای موجود در روستا

4

14133

همبستگی اجتماعی

1

14133

کل

31

7370.
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جدول 5 -شاخصها و نماگر تحقیق در روستاهای پیراشهری هشترود
Table 5: Indicators and indicators of research in the suburban villages of Hashtrood

شاخ

ها

رضایت از عملکرد نهادهای موجود در
روستا

شناخت و آگاهی از ماهیت و وظایف
نهادها

ظرفیت نهادی

همبستگی اجتماعی

شبکههای اجتماعی

ظرفیتهای انسانی و محیطی روستا

میزان تشویقات

نماگر

متغیرها و شاخ

های سنجششده

میانگین

انحراف معیار

q12

04921

14732

q13

14127

14319

q14

14411

14333

q15

14717

14320

q16

44117

14913

q17

14931

04141

q18

14137

14331

q19

14121

14337

q20

14317

14999

q21

14914

14337

q22

14194

14733

q23

14737

14927

q24

14194

14394

q25

14111

14914

q26

44011

04123

q28

14221

14910

q29

14327

14917

q30

14117

14941

q31

14304

14313

q32

14714

14919

q33

14194

14394

q34

14204

14931

q35

44427

14931

q36

14331

14721

q37

14904

14979

q38

14904

14911

q39

44117

14911

q40

14337

14911

q41

14137

04112

q42

14117

14734

q43

04337

14739

آلفای کرونباخ
14133

14332

14347

14133

14770

14711

14733
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شاخ

نماگر

ها

ظرفیت نهادی

متغیرها و شاخ

های سنجششده

میانگین

انحراف معیار

q44

04211

14734

q45

04144

14230

q46

04121

14719

q47

04337

14211

q48

14231

14731

q49

14344

14712

q50

14031

14711

q51

04944

14731

q52

04317

14300

آلفای کرونباخ

14332

منبع( :یافتههای تحقیق)0499 ،

پس از توصیف متغیرهای مربوط به شاخ
برازندگی ارزیابی شود .مهمترین شاخ

های مورد بررسی ،الزم است مدل از طریق برخای از شااخ

تناسب مدل 0آزمون مجذور کای -دو است .این شاخ

هاای

بهساادگی نشاان

میدهد که آیا بیان مدل ،ساختار روابط میان متغیرهای مشاهدهشده را توصیف میکند یا خیر .این شاخ

نسبت باه

اندازۀ نمونه حساس است .بنابراین برخی از پژوهشگران از نسبت مجذور کای به درجاۀ آزادی باهعناوان شااخ
جایگزینی استفاده میکنند .در مدلهایی که کفایت خوبی دارند ،این مقدار بین  0تا  4است .از دیگار شااخ

هاای

های  CFI ،RMSEAو  TLIرا نام برد .جدول ( ،)2مقادار ایان شااخ

هاا را

ارزیابی تناسب مدل میتوان شاخ

برای مدل تحلیل عاملی تأییدی و سطح قابلقبول برای هرکدام از آنها ارائه میکند .بر این اساس میتوان گفت ،همۀ
شاخ

ها در سطح قابلقبولی هستند و مناسببودن مدل را تأیید میکنند.
جدول 6 -شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی توسعۀ نهادی روستاهای پیراشهری هشترود

Table 6: Fit indicators of confirmatory factor analysis model of institutional development of Hashtrood
suburban villages
شاخ

برآوردهای مدل

حد مجاز
()Marsh et al., 1998

کای دو بر درجۀ آزادی

04203

کمتر از 4

( RMSEAریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد)

14149

کمتر از 1413

( CFIبرازندگی تعدیلیافته)

14912

باالتر از 149

 TLIیا ( NNFIبرازندگی نرمنشده)

14399

باالتر از 149

14917

باالتر از 149

( IFIشاخ

برازش افزایشی)

منبع)Marsh et al., 1998( :
. Goodness of Fit

1
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بررسی وضعیت واکاوی مدل نهایی عوامل سااختاری ماؤثر بار توساعۀ نهاادی روساتاهای پیراشاهری هشاترود باا
معیارهای پیشنهادی نشان میدهد که مدل برازششده اعتباار و دقات الزم را دارد و توانساته اسات آثاار سااختاری
پیش نیاز در توسعۀ نهادی فضاهای روستایی پیراشهری شهرستان هشترود را تحلیل و واکااوی کناد (جادول شامارۀ
.)3
جدول 7 -شاخصهای ارزیابی کلیت مدل عوامل مؤثر بر توسعۀ نهادی روستاهای پیراشهری هشترود
Table 7: Evaluation indicators of the whole model of factors affecting the institutional development of
Hashtrood suburban villages

شاخ
مقادیر
مقادیر
پیشنهادی

CMIN

Df

CMIN/Df

CFI

RMSEA

PCLOSE

HOETLER

RMR

PRATIO

01194973

711

04319

14927

1412

0411

133

14177

14939

-

-

<4

>149

<1413

>1411

>71

1

0-1

منبع( :یافتههای تحقیق)0499 ،

پس از بررسی برازش مدل عوامل مؤثر بر توسعۀ نهادی فضااهای روساتایی پیراشاهری شهرساتان هشاترود ،باه
واکاوی بهخاطر تأیید ساختار عاملهای تحلیل های موجود در روستاها ،از مدل تحلیل عاملی تأییدی (باا اساتفاده از
نرمافزار آموس) بهره گرفته شده است .جدول شمارۀ  ،3نتایج تحلیل عاملی تأییدی توسعۀ نهادی را نمایش میدهاد.
گفتنی است که مفروضههای الزم برای اجرای این تحلیل واکاوی شدهاند و یافتهها نشان میدهد کاه مقادار احتماال
هر یک از سؤاالت از  1411کوچکتر استا بنابراین میتوان در سطح اطمینان  %91هر سؤال را باهعناوان شاخصای
برای متغیر پنهان خود در نار گرفت.
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جدول 8 -تحلیل عاملی تأییدی توسعۀ نهادی روستاهای پیراشهری هشترود
Table 8: Confirmatory factor analysis of institutional development of Hashtrood suburban villages

متغیر پنهان
رضایت از عملکرد نهادهای
موجود در روستا

شناخت و آگاهی از ماهیت و
وظایف نهادها

ظرفیت نهادی

همبستگی اجتماعی

شبکههای اجتماعی

ظرفیتهای انسانی و محیطی
روستا

میزان تشویقات

متغیرهای

ضرایب

مشاهدهشده

غیراستاندارد

q12

0

14374

q13

04011

14343

74330

q14

04343

14247

004441

>14110

q15

0

14309

11,009

>14110

q16

04319

14131

014301

>14110

q17

14001

14799

094120

>14110

q18

14117

14332

11433

>14110

q19

04373

14212

034492

>14110

q20

0

14749

16,876

>14110

q21

1431

14232

014919

>14110

q22

14770

14211

034949

>14110

q23

14939

14744

074271

>14110

q24

14302

1417

014420

>14110

q25

14130

14343

34373

>14110

q26

0

14711

11,567

>14110

q28

14173

14372

94314

14111

q29

0

14172

11,897

>14110

q30

14317

14399

014103

14110

q31

04170

14733

034191

>14110

q32

04110

14713

034291

>14110

q33

14779

14371

94914

>14110

q34

14133

14414

24304

>14110

q35

0

14131

8,989

>14110

q36

14213

14497

74943

>14110

q37

0400

14243

044922

>14110

q37

14939

14103

014302

>14110

q39

14910

14101

01422

>14110

q40

04093

1422

034721

>14110

q41

14291

14403

24033

>14110

q42

0

14391

9,879

>14110

ضرایب استاندارد

آمار t

سطح معناداری

8,867

>14110
>14110
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ضرایب استاندارد

آمار t

سطح معناداری

94133

>14110
>14110

متغیر پنهان

ظرفیت نهادی

متغیرهای

ضرایب

مشاهدهشده

غیراستاندارد

q43

04111

14331

q44

0441

14211

044303

q45

04143

14131

014102

>14110

q46

04390

14773

074391

>14110

q47

14930

14177

004313

>14110

q48

0

14772

18,984

>14110

q49

14932

14771

034210

>14110

q50

14291

14203

044332

>14110

q51

14901

14730

074371

>14110

q52

14313

14210

044113

>14110

شکل 2 -مدل تحلیل عاملی تأییدی در حالت برآورد ضرایب استاندارد
Figure 2:

نتیجهگیری
در اهمیت پایداری و عملکردهای نهادها و ارگانها در سطح منطقهای و ملی ،باید باه شااخ
ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی بیشتر توجه شود .این شاخ
میکنند .آنچه در زمینۀ توسعۀ این شاخ

ها اهمیت دارد ،بح

هاای توساعه در

ها هستند که درواقع روناد توساعه را معاین

مدیریت نهاادی مارتبط باا پایاداری روستاهاساتا

چون مدیریت نهادی با عملکرد صحیح یا نادرست خود ،زمینه را برای تحقق شاخ

هاای توساعۀ ازجملاه توساعۀ

پایدار فراهم میکند .نهادگرایی از عوامل نهادی مثل آدا ورسوم ،فرهنگ و مذهب باهعناوان عوامال تأثیرگاذار بار
ادراک فرد نام میبردا اینکه نهادها بر عملکرد اقتصادی تاأثیر مایگذارناد ،چنادان جادالبرانگیاز نیسات و همگاان
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کمابیش آن را پذیرفته اند .این نکته نیز چندان محل منازعه نیست که عملکرد متفاوت اقتصادها در طول زمان اساسااً
متأثر از تغییر و تحول نهادها استا از این رو ،بایستی بیان کرد که پایداری روساتاها باا لحاا کاردن اهمیات نااام
فضایی سکونتگاه های انسانی به عملکرد درست نهادها و مشارکت مردم بستگی داردا چرا که این نهادها هساتند کاه
با دخالتهای خود میتوانند فرایند پایداری روستاها و توسعۀ منطقهای را تحقق بخشند .نتاایج حاصاله از شناساایی
عوامل مؤثر بر توسعۀ نهادی از دیادگاه خبرگاان و متخصصاان امار کاه در قالاب  01شااخ
سلسلهمراتبی ( )AHPانجام شده بود ،نشان دهندۀ ضاریب اهمیات بسایار پاایین شااخ
عضویت در ارگانها (دولتی ،خصوصی و NGOها)» نسبت به سایر شاخ
شاخ

و باا روش تحلیال

هاای تفکار مشاارکتی «و

های تحقیق است .بدین ترتیاب ،تعاداد

های مذکور برای ورود به مرحلۀ دوم (نارسنجی از مردم بومی (سرپرستهای خانوارها) به هشت شااخ

بهترتیب ضریب اهمیت شامل :شناخت و آگاهی از ماهیت و وظایف نهاده ،ظرفیت نهادی ،میزان تشویقات ،ظرفیات
نهادی ،شبکه های اجتماعی ،رضایت از عملکرد نهادهای موجود در روستا ،ظرفیتهای انساانی و محیطای روساتا و
همبستگی اجتماعی کاهش یافت .از سوی دیگر ،نتایج بهدستآماده از مادلساازی معاادالت سااختاری ()AMOS
نشان داد که وضعیت برازش مدل نهایی عوامل ساختاری مؤثر بر توسعۀ نهادی مناطق روستایی پیراشهری شهرساتان
هشترود با معیارهای پیشنهادی ،اعتبار و دقت الزم را دارد و توانسته است آثار ساختاری الزم و مطلو

جهات نیال

به توسعۀ نهادی مناطق روستایی پیراشهری شهرستان هشترود را تحلیل و واکاوی کند .همچنین نتایج تحلیال عااملی
تأییدی توسعۀ نهادی روستاهای پیراشهری موردمطالعه نشان داد ،مقدار احتمال هریک از سؤاالت از  1411کوچکتر
استا بنابراین میتوان در سطح اطمینان  ،%91هر سؤال را به عنوان شاخصی برای متغیر پنهان خود در نار گرفات و
نتایج بهدستآمده از مدل سازی معادالت ساختاری نشان داد که وضعیت واکاوی مدل نهایی عوامل سااختاری ماؤثر
بر توسعۀ نهادی فضاهای روستایی پیراشهری شهرستان هشترود با معیارهای پیشنهادی ،اعتبار و دقات الزم را دارد و
توانسته است آثار ساختاری الزم و مطلو

جهت نیل باه توساعۀ نهاادی فضااهای روساتایی پیراشاهری شهرساتان

هشترود را تحلیل و ارزیابی کند .نتاایج تحقیاق حاضار باا مطالعاات محماودی و همکااران ( )0499در ارتبااط باا
ظرفیتها و مشوجها در توسعۀ نهادیا مطالعاات ناالرو ( )1101و واناگ ( )1111کاه باه ظرفیاتهاای نهاادی در
نهااادگرایی توجااه کااردهاناادا همچنااین مطالعااات آالم ( ،)1102بریااان و همکاااران ،درسااا و همکاااران ( )1119و
کورکوالسوریا و مندلسون ( )1113در ارتباط با شرایط محیطی /ظرفیت محیطی ،تواناایی نهادهاا /ظرفیات نهاادی و
همچنین میزان تشویقات همخوانی دارد .با عنایت به نتایج حاصله ،بارای اولاین گاام در جهات ارتقاای نهاادگرایی
روستاهای پیراشهری شهرستان هشترود ،فراهم کردن ظرفیت نهادی همچاون داناش رسامی و تخصصای در حاوزۀ
فعالیت و تولید ایدههای جدید ،افزایش میزان آگاهی نهادها از شرایط روستاها ،افزایش آموزشهاای باین بخشای و
انتقال دانش و تجربیات آنها به یکدیگر ،شفافکردن حقوج و قوانین روستایی ،متناسبکردن قوانین و مقررات ملای
با شرایط بومی و همچنین ارائۀ مشوج های الزم به بخش خصوصی ازجمله اعطای وامهای کمبهاره ،مساکن ،بیماه،
ارائۀ مجوز برای حضور در محافل دانشگاهی و  ...که میتواند در افازایش میازان انگیازه در سارمایهگاذاران بخاش
خصوصی بسیار مؤثر باشد ،پیشنهاد میشوند .ظرفیت سازی در روساتاهای پیراشاهری شهرساتان هشاترود در ابعااد
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مختلف فیزیکی ،انسانی و نهادی همچون دسترسی به زیرساختهای فیزیکی مناساب ،ارائاۀ آماوزشهاای الزم باه
روستاییان ،توانمندسازی زنان روستایی ،افزایش تواناایی ،یاادگیری و داناش نهاادی و ترتیباات قاانونی مناساب از
پیش نیازهای ضروری برای توسعۀ نهادی روستاهای پیراشهری شهرستان هشترود است .در کنار این عوامل ،افازایش
میزان همکاری روستاییان با نهادهای رسمی و غیررسمی در داخل وخارج روستا با در نار گرفتن بعاد مساافت ،باه
تقویت شبکههای اجتماعی برونگروهی کمک کرده و با جلب اعتماد روساتاییان و از طریاق تشاویقات الزم ،زمیناۀ
همکاری و مشارکت روستاییان شهرستان هشترود فراهم خواهد شد.
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