
 

 

 

 

 1244 تابستان، 92ة ، شمار42 و توسعه، سال روستا

DOI: 10.30490/RVT.2020.320580.1133 

 

1 

 
 2مهدیی نادری کریم ،1سپهوند فاطمه

 7/5/1188 پذیرش: تاریخ   5/4/1189 دریافت: تاریخ

 

 چکیده

 مبتنی ،ماهیت نظر از و پیمایشی و اسنادی های روش از ترکیبی دارای روش، نظر از ،حاضر تحقیق

 انجام کیفی و کمی های مدل از ترکیبی با و بود اکتشافی و تحلیلی پژوهی، آینده علم جدید های روش بر

 نظران صاحب از نفر هفده با مصاحبه و ای کتابخانه روش به ازین مورد اطالعات ابتدا حاضر، تحقیق در .شد

 اعضای و دهیاران از نفر پنج ،نیهمچن و روستایی امور با مرتبط یها انسازم و ها انارگ همه کارشناسان و

 و شد گردآوری دلفی نلاپ یک قالب در کلیدی افراد عنوان به نهاوند شهرستان روستایی شوراهای

 باشند، گذارریتأث بسیار روستایی جوامع اقتصاد سازی متنوع بر توانند می ،آینده در که ییها مؤلفه شناسایی
                                                                                                                                                              

  .، همدان، ایراننایس یبوعل دانشگاه ی،و آموزش کشاورز جیترو ، گروهیکشاورز ةتوسع یدکتر یدانشجو -1

(sepahvandfatemeh1365a@gmail.com) 
  .، همدان، ایراننایس یبوعل دانشگاه ،یو آموزش کشاورز جیترو گروه نویسندة مسئول و دانشیار .2

(knadery@yahoo.com) 

https://dx.doi.org/10.30490/rvt.2020.320580.1133


 92شمارة   ،42روستا و توسعه، سال 

2 

 پانل اختیار در متقاطع ماتریس یک قالب در ها لفهؤم این از متشکل ایی پرسشنامه ،سپس گرفت. صورت

 با متغیرها ارتباط میزان و زوجی ای مقایسه صورت به پرسشنامه این دهی وزن شد. هتگذاش کارشناسان

 از استفاده با آماری، جامعه توسط پرسشنامه تکمیل از پس .شد سنجیده سه تا صفر بین اعداد با دیگریک

 هر دیتول تیظرف از استفاده های مؤلفه که داد نشان نتایج .پذیرفت انجام ها یافته تحلیل ،مک میک افزار نرم

 ی،ارتباط یها رساختیز تیتقو یی،روستا یها طیمح اطراف در یصنعت یواحدها جادیا ،روستا

 بر غیرمستقیم و مستقیم اثرات بیشترین با ،زودبازده یها بنگاه جادیا نیز و مهیب لیقب از یاجتماع یها تیحما

 شمار به نهاوند روستایی جوامع تصادقا سازی متنوع راستای در راهکارها ترین مهم از ها، مؤلفه سایر

  روند. می

 

 شهرستان(.) نهاوند ،ییروستا ةتوسع ،پژوهی آینده ،اقتصاد سازی متنوع :ها کلیدواژه

 

 مقدمه

 ستدان انسان اجتماعی حیات خارجی بروز گاه جلوه و زیستی مجتمع یک توان را می روستا

(Raheb, 2009)کند می ایفا ملی توسعه در مهم ینقش ، که (Javaheri, 2009). تالش ،شک یب 

 توسعه چرخه در آنها مناسب استقرار و اجتماعی واحدهای این مشکالت و مسائل کاهش برای

 فرآیند یک طی بلکه ،نیست نوسازی فقط توسعه .(Madu, 2007) است ویژه توجه مستلزم

 و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، رویکردهای از تلفیقی با و هوشمندانه دقیق، محاسباتی پیچیده

 سطح ارتقای یمعن به آن، کلی مفهوم در ،توسعه .(Acharya, 2008) دیاب می تحقق امکان فرهنگی

 است جامعه افراد تمامی برای سالم زندگیبرای  مناسب شرایط ایجاد و انسانی جامعه معنوی و مادی

(Asgharizadeh and Zabihi Jamkhaneh, 2013 .)هایفرآیند در روستاها جایگاه و نقش 

 پیامدهای و یالملل نیب و ملی ی،ا منطقه محلی، مقیاس در سیاسی و اجتماعی اقتصادی، توسعه

 و مهاجرت بیکاری، فزاینده، نابرابری گسترده، فقر چون روستایی مناطق یافتگین توسعه

 ,Bergman and Thomson) است شده روستایی توسعه به توجه موجب شهری ینینش هیحاش

2009; Dashper, 2015; Faltahi et al., 2013; Reddy et al., 2016; Schouten et al., 
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2012; Zamora, 2011.) برای کشور هر توسعه یها برنامه از جزئی روستایی توسعه رو، از الین 

 .(Fathi and Motlagh, 2010) است روستایی جامعه اقتصادی -اجتماعی ساخت یساز دگرگون

 بسیج و گوناگون یها تیفعال از وسیعی طیف روستایی توسعه ،(Misra, 1987) میسرا به باور

 یها یناتوان برداشتن میان از و خود پای روی ایستادن به را مردم که شود یم شامل را انسانی

 داشتهنگه شان یزندگ نامساعد شرایط اسارت در را آنها که ییها یناتوان، سازد یم قادر ساختاری

  .است

 ساکن درآمد کم قشر به متعلق افراد زندگی شرایط بهبود در عاملی توان یم را روستایی توسعه

 عنوان به که ،(Azkia et al., 2008) دانست کشور کالن توسعه روند در هاآن یخودکفاساز و روستا

 کشورهای ژهیو به جهان کشورهای از بسیاری در نداب دستیابی راهکارهای یا و توسعه هدف

 است دیتأک مورد ،کنند یم زندگی روستاها در آنها جمعیت از زیادی بخش که توسعه درحال

(Rezvani, 2002). بهبود برای که است راهبردی روستایی توسعه ،جهانی بانک گفته به 

 کاهش برای عاملی که آنجا از و شده یطراح روستایی فقیر مردم اقتصادی و اجتماعی زندگی

 سود جست یور بهره و تولید افزایش برای مناسب و روشنای  گونه به از آن باید ،است فقر

(Mokhtari Hesari and Zarei Dastgerdi, 2007). مادو (Madu, 2007) را روستایی توسعه 

 بومی سازمان از یریگ بهره با نیازهایشان یبند تیاولو منظور به روستاییان به کمک برای ابزاری

 .کند یم تعریف مؤثر و

 تقویت برای اجتماعی وسیله یک روستایی توسعه ،نظران صاحب از دیگر برخی نظر از

 در قدرت روابط در تغییر ایجاد و محلی حکومت تقویت یسو به دهی آن سوق و مشارکت

 است یادآوری(. البته شایان Nair, 2014; Papadopoulou et al., 2011) است روستایی مناطق

 رگونه تصو ینا نباید ؛ به دیگر سخن،نیست روستا گسترش یا حفظ معنی به روستایی توسعه که

 فرآیند توسعه .کنیم حفظ یا و دهیم گسترش را روستاها میخواه یم ،توسعه روستایی با که کرد

 مفهوم از مشترک رداشتب .است تازه یباورها و ها شهیاند اساس بر جامعه یبازساز و ینوساز

 و است انسانی جوامع جانبه همه تعالی و رشد توسعه، اساسی هدف که است این از حاکی توسعه
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 ابعاد در هاآن تقاضاهای و نیازها و انسانی جوامع مقتضیات و شرایط درک و شناخت ،رو نیا از

 ,.Toyobo et al) شود یم تلقی توسعه و پیشرفت مسیر در اساسی اقدامات جمله از معنوی و مادی

2014; Ahuja and Rawtani, 2004.) عبارت است  روستایی توسعه ،دیگر تعریفیک  بنا به

 در «روستایی اجتماعات یها ییتوانا» ،آن چارچوب در که پایدار و جانبه همه یفرآینداز 

 محلی سکونت نظام دهنده شکل نیروهای بر مؤثر کنترل و معنوی و مادی نیازهای رفع راستای

 همین در .(Dobie, 2004) ابدی یم تعالی و رشد نهادی( و اقتصادی اجتماعی، ،شناختی بوم)

 برای راهبردی روستایی توسعه این حوزه نظران صاحب از ز،رچمب رابرت ، به باورراستا

 وادار را گروه این باید و است؛ فقیر مردان و زنان شامل مردم از خاص یگروه یتوانمندساز

 .(Shahbazi, 2013) کنند تأمین ،است فرزندانشان و خود ازین مورد که را آنچه تا سازد

 کی از رهگذر آن،  که است یتغییر یها قدم تمامی رندهیدربرگ روستایی توسعه فرآیند بنابراین،

 روحی و مادی مطلوب شرایط سوی به غیرمطلوب ظاهراً زندگی شرایط از روستایی اجتماع نظام

 در فقر کاهش اند از روستایی عبارت توسعه اهداف نیتر مهم ،اساس این بر .کند یم حرکت

 بیکاری نرخ کاهش زندگی، کیفیت بهبود و روستاییان یریپذ بیآس کاهش روستایی، نواحی

 تضمین شهرها، به روستاییان مهاجرت کاهش روستایی، و شهری یها تعادل عدم رفع روستایی،

 و رشد .اجتماعی امنیت و انسانی منابع توسعه و طبیعی منابع از بهینه یبردار بهره و پایدار استفاده

 از یکی کارآمدی جامع و زیر برنامهوجود یک نظام  و است یزیر برنامه نیازمند روستاها توسعه

 .(Yangfen and Yansui, 2011) رود شمار می به توسعه یزیر برنامه موفقیت در مهم بسیار عوامل

 اوضاع اصالح برای بنیادی اقدامات از ای مجموعه بر مشتمل باید روستا عمران و توسعه ،بنابراین

 همه که سازد متحول یا گونه به را آن و باشد روستایی جامعه در سیاسی و فرهنگی اقتصادی،

 Ghanbari et al., 2014; Mirzaei) دکن بالفعل را روستا در موجود بالقوه استعدادهای

Aharjani et al., 2009.) توسعه هدف با مطلوب وضع به موجود وضع تبدیل برای ابزاری یزیر برنامه 

 و دقیق شناخت باید ،اول درجه در ،مطلوب وضع به رسیدن برای که است بدیهی بوده و عمران و

 به توجه با ،رو (؛ و از اینAsayesh, 2002; Zaki et al., 2000) داشت موجود وضع از جانبه همه
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 يكشور هر يزير برنامهبايد  ،انساني جوامع جانبه همه تعالي و رشد مبني بر توسعه كلي هدف
 ,Farmahini Farahani( شود انتخاب و نييتع كشور آن سياسي و اجتماعي نظام ارچوبدر چ

 به روستاها هدايت و حيات تجديد براي يا برنامه عنوان به روستاها توسعه يزير برنامه .)2015
 با و )Qaderi, 2015( فضايي - كالبدي و اجتماعي فرهنگي، اقتصادي، محيطي، ابعاد لحاظ
 و اقتصادي فرهنگي، شرايط به توجه با روستاها عمران و توسعه زمينه ايجاد مانند اهدافي

 در ،رو نيا از .)Diao et al., 2007( گيرد صورت مي ساكنان براي اشتغال ايجاد ماعي واجت
 و شرايط درك و شناخت آن، مسير در گرفتن قرار و توسعه به دستيابي براي يزير برنامه فرآيند

 روستاهاي ،اكنون هم .است ضروري مختلف ابعاد در آنها نيازهاي و انساني جوامع مقتضيات
 رابطه نبود محلي و سطح در توسعه ريزي برنامه فقدان معلول كه دارند ييها يينارسا كشور
 Marsden and( توجهي بدان است يا كم ريزي برنامه محلي و اي منطقه ملي، سطوح بين منطقي

Sonnino, 2008(توسعه و  همواره ،اخير دهه چند در كه است شده سبب مسئله همين و ؛
 ,Da-Rocha and Restuccia( دباش ايران در توسعه اصلي هاي دغدغه از يكي عمران روستايي

 فراخور به كدام هر كه وجود دارد كشور سطح در روستا هزار وپنج شصت از بيش .)2002
 به مربوط مسائل به ويژه توجه كه است يياستعدادها و ها يژگيو يادار خود مكاني جغرافياي

 يزير برنامه .)Asfour and Hathat, 2016( بخشد يم ضرورت را روستايي توسعه و يزير برنامه
 درك نيازمندو  )Da-Rocha and Restuccia, 2002( بلندمدت يفرآيند روستايي توسعه
 و خطر پذيرش احتمال ي،گانگيازخودب ترس، لحاظ از آنها شناسي روان و روستايي فقير مردم
 روند در علتي، هر به اگر .)Rezvani, 2002( است اجتماعي رفتار و سازماني يها مهارت نيز

 در روستايي مسائل پيامدهاي و آثار شود، وارد خللي روستايي مناطق توسعه و پيشرفت
 ,Marsden and Sonnino( يابد مي گسترش سرزمين كليت در ،تينها در و شهري هاي حوزه

2008(.  

 راستاي در .است گرفته صورت روستايي توسعة راهكارهاي در زمينة فراوان يها پژوهش اكنونت
 ي خاصرويكرد با مرتبط نتايج تحقيق هر و دارد وجود مختلف رويكردهاي ،روستايي توسعه تحقق
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 اقتصادسازي  متنوع رويكرد با روستايي توسعه حاضر تحقيق هدف كهكرده است، اما از آنجا  بيان را
 بعضي .اند تهي دست يافنتايج ي همين رويكرد، بهراستا در كه است شده بيان و تشريح تحقيقاتي بوده،

 توسعه به دستيابي يها راه از يكي را كشاورزي توسعه و چندعملكردي كشاورزي ايجاد تحقيقات
 Toyobo et al., 2014; Da-Rocha and Restuccia, 2002; Asfour( اند كرده عنوان روستايي

and Hathat, 2016(. مقامات فني يساز تيظرف ،ها رساختيز توسعه نيز نمحققا از برخي 
 از حمايت طريق از اقتصادي توسعه و روستايي توسعه با مرتبط هاي نهيزم در ويژه به محلي
 ,.Toyobo et al( ندا هبرشمرد روستايي جوامع توسعه راهكارهاي جمله از را محلي اقتصاد

2014; Cook, 2013; Oguzor, 2011; Bulus and Adefila, 2014; Ghosal, 2013(داس . 
)Das, 2014(جنوب در روستايي اقتصاد قدرت در نرم و سخت زيرساخت اهميت بررسي ، با 

 مراقبت خدمات ي،ا جاده ونقل حمل يها امانهس زيرساخت توسعه كه د، بدين نتيجه رسيهند
 و سخت زيرساخت عنوان به تجاري يها فرصت درآمد و تحصيلي تسهيالت بهداشتي و
 جوامع اين توسعه بر تواند يم اجتماعي –اقتصادي اوضاع شامل نهادي ساختارهاي همچنين،

 به توجه با ينيكارآفر بر ديتأك و شغلي هاي فرصت ايجاد نيز تحقيقات ساير .شود واقع مؤثر
 روستايي توسعه تحقق براي راهكاري را اطراف روستاهاي در موجود هاي توان و امكانات

 ,Figueiredo and Raschi, 2013; Velaei and Mohammadi Yeganeh( شمارند يبرم

2014; Ahmad et al., 2012; Patel and Chavda, 2013; Saxena, 2012 (. در ،همچنين 
 توسعه كه شد مشخص ،پرتغال كشور در سيما دو جانيرو روستاي در گردشگري تجربه بررسي

 ,Golmohammadi( باشد مؤثر راستا اين در تواند يم روستايي نواحي فرهنگي گردشگري

 توسعه در را روستايي اقتصادي يها تيفعال به يبخش تنوع زين پژوهشگران برخي .)2012
 ديتأك روستايي توسعه راهكارهاي از يكي عنوان به آن بر و پندارند يم رگذاريتأث روستاها

 ).Khalil et al., 2012; Kiper et al., 2011; Shamseddini, 2010( دنكن مي
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 رو پيش تحقيق ،فرآيند اين در ريزي برنامه نقش و روستا توسعه اهميت بيان به توجه با
 سازي متنوع رويكرد بر تاكيد با روستايي توسعه راهكارهاي بررسي به بر آن است كه

  بپردازد. اقتصادي هاي فعاليت
  

  تحقيق نظري مباني
  روستايي اقتصاد سازي متنوع

 نوع آن، تبع به و شده رييتغ دچار ،زمان ، با گذرييروستا توسعه تحقق ردهاييكرو
 تواند نمي ييتنها به كشاورزي زيرا ،است كرده رييتغ زين ييروستا اقتصاد و روستا به نگرش
از  و شود روستا توسعه موجب و آورد فراهم ييروستا تيجمع براي را كافي درآمد و اشتغال

 شوند يم قلمداد محروم و ريفق همچنان خود سنتي شتيمع كاركرد با ييروستا مناطق رو، اين
)Nicky and Lulaavar, 2014(. مهم رويكردهاي از يكي اقتصادي هاي فعاليت بخشي تنوع 

 در اقتصاد مختلف يها بخش مطلوب تركيب زيرا ،است روستايي نواحي در پايدار توسعه
 و سازد يم مواجه افزايش با توليدي يها نهيزم تمامي در را يور بهره و كارآيي روستايي نواحي

 ,Yassouri and Javan( دشو روستايي اقتصاد يبعد تك ساخت در دگرگوني عثبا تواند مي

 ،نتيجه در و ها سكونتگاه يداريپا سبب اقتصادي يها تيفعال سازي متنوع ،همچنين .)2015
 Alavizadeh et( شغلي يها فرصت افزايش و )Taghdisi et al., 2018( ييروستا داريپا توسعه

al., 2010 (ارزش بازار، از فاصله آموزش، به دسترسي عدم دليل به ،روستايي يها گروه .دشو يم 
شمار  به جامعه يك اقشار نيرتريپذ بيآس زا خانوار، اندازه بودن كوچك يا ثروت و ها ييدارا پايين
 ستاهايرو يدقتصاا رساختا هاي يژگيو نيتر مهم و )Anabestani et al., 2015( ندرو مي

 با پايين درآمد ،شغلي يها فرصت نبود ،يدقتصاا بسترهاي در عتنو انفقد اند از ر عبارتكشو
 .)Alavizadeh et al., 2010( يطيمح ستيز يها انبحر و درآمد منبع يك به وابستگي به توجه
 يربسيا كه مفيد يرهكارا عنوان به ستاييرو دقتصاا يها تيفعال يزسا عمتنو ديكررو ،رو از اين

 ارپايد توسعه لگويا بچورچا در و رساختا ينا اتثرا كاهش منظور به توسعه پردازان هينظر از
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سازي  متنوع ،همچنين .)Movahedi et al., 2020( ستا شده ارائه ،نددار تأكيد آن بر
 روستايي اجتماعات جانبه همه توسعه در توجه مورد يكردهايرو از يكي اقتصادي يها تيفعال

 عنوان روستايي پايدار توسعه به يابيدست الزمه روستا اقتصاد در تنوع وجود كه يا گونه به است،
 داراي ي اقتصادي نيز خودها تيفعالسازي  متنوع ).Alavizadeh et al., 2010( شود يم
 فروش و لييتبد عيصنا ،يدست عيصنا ي،يروستا گردشگري توسعه همچون گوناگون ردهاييكرو

 منجر ،تينها در هكبل ،است فرهنگي و اقتصادي يها حركت منشأ تنها نه كه است محلي محصوالت
  .)Nicky and Lulaavar, 2014( دشو يم ييروستا توسعه به
 

  شناسي تحقيقروش
، ماهيت نظر از و پيمايشي و اسنادي هاي روش از تركيبي ،تحقيق نوع نظر از پژوهش حاضر،

 كيفي و كمي هاي مدل از تركيبي با بوده و اكتشافي و تحليلي پژوهي، آينده علم جديد هاي روش بر مبتني
 است آينده به كردن فكر براي دليل نيتر هيتوج قابل فعلي زمان مشكالت و ها انبحر است. شده انجام

)Andersen and Rasmussen, 2014; Flisher and Felsenstein, 2000(. يپژوه ندهيآ، 
 و ستيز طيمح اقتصاد، فناوري، دانش، يها حوزه در بلندمدت آينده به نگاه براي مند نظام تالشي
 بيشتري اهميت از ،آينده در كه است ييها حوزه تعيين و نوظهور يها يفناور شناسايي هدف با جامعه

 شدت به علمي جامعه .)Marokhi, 2012; Sahneh and Khodadad, 2014( برخوردارند
 و آينده يها تيقطع عدم و ها يدگيچيپ از كاستن منظور به اثربخش ييها روش توسعه به مند عالقه

 متعدد پژوهانه ندهيآ ابزارهاي توسعه به ،راستا اين در و است گسسته و سريع تغييرات با مواجهه
 ,.Vishnevskiy et al., 2015; Reger, 2001; Adams et al( است پرداخته ينگار ندهيآ مانند

2018; Coelho et al., 2012.( به توان يم يپژوه ندهيآ تيماه با ها وهيش و ها روش نيا جمله از 
 ،ها پيشران ليتحل ي،نگر پس ،سازي مدل ،ندهيآ يبان دهيد ،روندها ليوتحل هيتجز ي،دلف هاي روش
 Ranjbar( دكر اشاره ها روشاين  از يبيترك اي يساز هيشب ،راه نقشه ي،اندازساز چشم ي،پردازويسنار

Heydari et al., 2016; Gordon et al., 2008; Shahsevand et al., 2019( ينگار ندهيآ و 
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 است پژوهان ندهيآ توجه مورد پويا و پيچيده يها منظا پيچيدگي از كاستن براي مؤثر ابزار يك عنوان به
)Rohrbeck and Kum, 2018; Vishnevskiy et al., 2015.( از استفاده دليل ترين مهم 

 الزم صحيح گيري تصميم براي چيزهايي چه شود مشخص كه است اين نگاري آينده هاي روش
 توان مي اطالعات اين كمك به نيست. دسترس در اطالعات اين ،حاضر حال در اما است؛
   .)Rabbani, 2012( يابند تغيير لزوم صورت در و شوند امتحان تا كرد مشخص را ها فرض

 از نفر هفده با مصاحبه و اي كتابخانه روش به ،اول مرحله در حاضر، تحقيق در
 نهاوند شهرستان روستايي امور با مرتبط يها انسازم و ها انارگ همه كارشناسان و نظران صاحب

 يك قالب در كليدي افراد عنوان به روستايي شوراهاي اعضاي و دهياران از نفر ، پنجنيهمچن و
 جوامع اقتصادسازي  متنوع بر مؤثر يها مؤلفه و گردآوري ازين مورد اطالعات ،دلفي نلاپ

 تأثيرات پرسشنامة تحليل ،ها مؤلفه بين از كليدي عوامل شناسايي براي و شد شناسايي روستايي
 هاي داده كنار در كيفي هاي داده از استفاده در متقاطع ماتريس روش توان شد. طراحي 1متقابل
 ,Rabbani( است كرده تبديل پژوهي آينده در پركاربرد هاي روش از يكي به را روش اين كمي

 ،دارند احاطه مربوط مسائل به كه انساني منابع نبه كمك متخصصا صرفاً ها پرسشنامه .)2012
 گيري از شيوة بهره با ،مصاحبه بخش در آماري نمونه حجم است. شده ليتكم مرحله دو در

 ميزان و زوجي اي مقايسه صورت به پرسشنامه اين دهي وزن شد. گرفته نظر در نفر 22 ،دلفي
 جامعه توسط پرسشنامه تكميل از پس .شد سنجيده سه تا صفر بين اعداد با متغيرها ارتباط
 ابزار يك مك كيم افزار نرم است. شده استفاده تحليل يبرا 2مك ميك افزار نرم از آماري،
 منظور به و است مستقل متغيرهاي يپيشران قدرت ييشناسا و ها دهيا به دهي شكل يبرا يا حرفه
 كارگيري به براي، همچنين .است شده يطراح متقاطع اثرات ماتريس سنگين محاسبات انجام
 مانند ماتريسي در و شناسايي نظر مورد حوزه در مهم هاي مؤلفه و متغيرها ابتدا ،افزار نرم اين

 مشخص نظر مورد حوزه با متغيرها اين ارتباط ميزان ،سپس و وارد اثرات تحليل ماتريس

                                                                                                                                                              
1. Ceoss Impact Analysis 
2. MICMAC software  
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گذارند  مي تأثير ها ستون در موجود متغيرهاي بر سطرها در موجود متغيرهاي شود. مي
)Melewar et al., 2013; Ranjbar Heydari et al., 2016(. بين اعداد با متغيرها ارتباط ميزان 

 ،»فيضع تأثير« منزله به يك عدد ،»ريتأث عدم« منزله به صفر عدد شود؛ مي سنجيده سه تا صفر
 وجود منزله به P حرف ،تينها در و »اديز تأثير« منزله به سه عدد ،»متوسط ريتأث« منزله به دو عدد
 از استفاده با متقاطع سيماتر ليتحل انجام مراحل ،يكل طور به .ستمتغيرها بين بالقوه رابطه
  است: ريز شرح به مك كيم افزار نرم

  ن؛يمع يها جهت با ييروندها عنوان به رهايمتغ اي ها پيشران فهرست هيته - 1
  )؛n*n( ها پيشران تعداد به يقطر سيماتر هيته - 2
 كهاي  گونه ، بهداشت خواهد ريتأث A روند بر حد چه تا B روند نكهيا مورد رد قضاوت - 3

را  كم ريتأث »يك« و متوسط ريتأث »دو«، اديز ريتأث معموالً »سه« ر،يتأث بدون »صفر« داعدا
  .دنده ينشان م

، بدين دهد يم نشان را ريمتغ يبرندگ شيپ قدرت زانيم فيرد هر جمع ج؛ينتا يبند جمع - 4
 سطح ستون جمع و ؛دگذار يم ريتأث گريد يرهايمتغبر  اندازه چه تا ريمتغ نيا كه معني

  .دهد يم نشان را ريمتغ هر يوابستگ
 گريد محور در يپيشران و محور كي در يوابستگ ؛نمودار يك در )رهايمتغ( روندها رسم - 5

)Ranjbar Heydari et al., 2016(. افزار  نرم اين در متقابل تأثيرات تحليل مدل خروجي
 و اشكال به روابط تبديل قابليت افزار، نرم اين .ستمتغيرها ميان روابط دهندة نشان

 را سيستم ساختار و روابط آسان تحليل خود امكانات با و دارد را ويژه نمودارهاي
 افزار نرم تحت متقابل راتتأثي تحليل روش در .)Rabbani, 2012( كند مي پذير امكان
 و پايدار هاي سيستم به كه است شده تعريف پراكنش نوع دو ،مجموع در مك، ميك
 برخي البته و باال تأثيرگذاري از متغيرها ،پايدار هاي سيستم در ند.ا معروف ناپايدار هاي سيستم
 متغير دسته سه ،مجموع ، درپايدار هاي برخوردارند. در سيستم باال تأثيرپذيري از متغيرها
 و مستقل متغيرهاي كليدي)، عوامل( سيستم بر تأثيرگذار بسيار متغيرهاي است: مشاهده قابل
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 متغيرها است وتر پيچيده وضعيت ،ناپايدار هاي سيستم در مقابل، در سيستم؛ خروجي متغيرهاي
 و تأثيرگذاري از بينابيني حالت ،مواقع اكثر در و ندا پراكنده صفحه قطري محور حول در

 دساز مي دشوار بسيار را كليدي عوامل شناسايي و ارزيابي كه دهند مي نشان را تأثيرپذيري
)Naemi and Pourmohamadi, 2016; Taheri et al., 2014.( 

  
  مطالعه مورد منطقه معرفي

 شهرهاي در كشاورزي مصرفي مواد عمده كه است، همدان استانمنطقة مورد مطالعه 
 خود به را كشور كل جمعيت از درصد 1/2 همدان استان .شوند يم توليد روستاها در استان اين

 مناطق در درصد 37 و شهري مناطق در آن جمعيت از درصد 63 و است داده اختصاص
 و توسعه ،روستايي مناطق ويژه به مناطق اين استان، از برخي در دارند. سكونت روستايي
 مهاجرت اينك كهاي  گونه به ست،رو روبه متعدد يها چالش با همچنان روستايي يافتگين توسعه

 از سكنه خالي و كاذب يها شغل آمدن وجود به بيكاري، رشد نشيني، يهحاش و شهرها به هيرو يب
 مهمي بخش ماندن استفاده بدون روندي كه تاكنون به شود، ميمشاهده  ي استانروستاها شدن
 شهر چهار ،بخش چهار بودن دارا با ،نهاوند ميان، نيا در است. دهانجامي استان خدادادي منبع از
 توزيع و پراكنش زيرا ،درو يم شمار به روستايي نيمه شهرستان يك روستا، 167 و دهستان نُه و

 شهرستان روستايي جمعيت ،همچنين .است برابر طور به شهرستان اين در روستا و شهر جمعيت
 دومين شهرستان اين و داده تشكيل را استان كل روستايي جمعيت از درصد نهاوند سيزده

 روستايي جمعيت و روستاها تعداد باالترين ، بامالير شهرستان از ، پسهمدان استان شهرستان
 پايدار هتوسع رويكرد كه است شايان يادآوري .1است كشاورزي بر مبتني آن اقتصاد و بوده

 هاي فعاليت انجام سازي زمينه طريق از روستا نساكنا زندگي جانبة همه ارتقاي بر روستايي
بديهي است  و ؛كند يم تأكيد محيطي هاي توان و ها تيمحدود ،ها تيقابل با همسو و هماهنگ

  .بود خواهد متناسب راهكارهاي ارائه مستلزم آن تحقق كه
                                                                                                                                                              

 ريزي استان همدان سازمان مديريت و برنامه -1
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  بحث و نتايج
 اقتصادسازي  متنوع راهكارهاي شدن مشخص براي تر گفته شد، پيش كه گونه همان  
 پنج نيز و مرتبط كارشناسان از نفر هفده بر مشتمل پانل يك ،نهاوند شهرستان در روستايي جوامع

 انتخاب آباد فيو شر، رزين آباد دهقاناز روستاهاي  روستايي شوراهاي اعضاي و دهياران از نفر
  .آمده است 1در جدول  كارشناسان فعاليت محل و سمت ،مشخصات .شدند

  دلفي پانل ياعضا فعاليت محل - 1 جدول
  سمت  فعاليت محل

  خدماتي يها شركت
 نفر و چهار توليدي تعاوني شركت مديرعامل زاگرس، روستايي توليد تعاوني شركت رعامليمد

  ها شركت اين اعضاي از
  ادارهمعاونت و رعامليمد روستايي،يهاتشكلهماهنگيمسئول روستايي تعاون اداره

 جهاد مديريت
  كشاورزي

 بخش كارشناس ترويج، هماهنگي اداره رئيس دام، امور رئيس ترويج، كارشناسان از نفر سه
  باغباني كارشناس زراعت و

  اداره اين كارشناسانازنفرسه عشايري امور اداره
  پژوهش هاي يافته مأخذ:

 اقتصاد سازي متنوع راهكار رد كليدي متغيرهاي تحليل و شناسايي دنبال به حاضر تحقيق
 ،مدارك ،اسناد ،كتب مطالعه ضمن ،و بدين منظور بود نهاوند شهرستان در ييروستا جوامع
 رهايمتغ و محورها هيكل ،موضوع كارشناسان از يبرخ با مصاحبه و مرتبط يها نهيشيپ ،مقاالت

 دسته پنج در متغير 27بررسي و از آن ميان، سرانجام،  الزم يپوشان هم با و جامع اي گونه به
  .آمده است 2، كه مجموعة اين متغيرها در جدول شناسايي شدند
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 روستایی جوامع اقتصادسازی  متنوع راستای در شده شناخته یرهایمتغ -2 جدول

 انواع توسعه

 یگردشگر

 

 یدست عیصنا توسعه

 

 

 

 انسانی منابع توسعه

 

 

 در یگذار هیسرما

 ها رساختیز

 

 در یگذار هیسرما

 تولید

 تقویت ،گردی بوم توسعه و تیتقو ،ییروستا ینواح در یگردشگر مقاصد امکانات توسعه

 موجود یها با توجه به توانب یمذهب یها یگردشگر توسعه ،گردشگری کشاورزی

 ینیکارآفر توسعه و تیحما یی،روستاصنایع دستی  توسعه ،روستاها در یخانگ مشاغل توسعه

 ،گردشگرپذیر یروستاها در یمحل یها بازارچه جادیا ،روستاها در نوین یکشاورز توسعه ،ییروستا

 ییروستا عیصنا توسعه بر دیتأک با یخانگ یوکارها کسب تیتقو روستاها، درصنایع دستی  از تیحما

 آموزش سطح یارتقا با ییروستا یانسان منابع توسعه ،... و مهیب لیقب از ییروستا یاجتماع یها تیحما توسعه

 روستاییان تعامالت شیافزا و یساز فرهنگ ،روستا در یاجتماع هیسرما تیتقو ،... و

 یبرقرار اطراف، یشهر مناطق و روستاها نیز بین و ییروستا مناطق در یارتباط یها رساختیز جادیا

 روستاها تمام سطوح در نترنتیا و یتلفن یها ارتباط

 یفرآور یها وهیش با یکشاورز بخشارزش افزوده  شیافزا ،یلیتبد عیصنا بخش در یگذار هیسرما

 یها بنگاه جادیا ،ییروستا اقتصاد عرصه در یخصوص بخش سازی فعال شتر،یب ییزا اشتغال برای

 حذف ،ییروستا عیصنا بخش به یکشاورز بخش از اشتغال انتقال و روستا یساز یصنعت زودبازده،

 عیصنا و ها کارگاه جادیا دام، پرورش یصنعت یواحدها جادیا ان،ییروستا یابیبازار توسعه و ها هواسط

 خرد یها صندوق توسعه محصول، تنوع با متناسب روستا هر دیتول تیظرف از استفاده کوچک،

 ییروستا

 پژوهش های یافته مأخذ:

 ، در نهایت، بیست متغیرمشابه موارد حذف و یبررس از پس ،شده انیب یرهایمتغ نیب از

 برای موضوع نخبگان به ،پرسشنامه ابزار با و یدلف شناسایی و در قالب شیوة حوزه نیا در

متغیرها، به تمام متغیرهای  تحلیل در تسهیل برای ابتدا ،ادامه در .شد ارائه سنجش و یبررس

به تحلیل و  بتوان در قالب آن، تا شد تنظیم ای پرسشنامه یافت و اختصاص کدهایی شده شناسایی

 کدهای باهمراه  شده انتخاب و نهایی متغیرهای تمامی .پرداخت متغیرها این اساس بر تفسیر

 .آمده است 1یافته به آنها در جدول  اختصاص
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 روستایی جوامع اقتصادسازی  متنوع یها پیشران شناسایی و تحلیل برای نهایی متغیرهای -3 جدول

 اختصاری نام متغیر اختصاری نام متغیر

 خرد صندوق =12 ییروستا خرد یها صندوق توسعه گردشگری =1 گردشگری انواع توسعه

 ینیکارآفر =2 ینیکارآفر توسعه و تیحما
 اطراف در یصنعت یواحدها جادیا

 روستایی یها طیمح
 یصنعت واحد =11

 دام پرورش =14 دام صنعتی پرورش امکانات =1 یگردشگر امکانات توسعه

 کارگاه =15 کوچک یها کارگاه جادیا خرد مشاغل =4 یخانگ خرد مشاغل توسعه

 هر دیتول تیظرف از تفادهاس

 روستا
 مهیب =13 بیمه قبیل از یاجتماع یها تیحما دیتول تیظرف =5

 رساختیز =17 یارتباط یها رساختیز تقویت بنگاه =3 زودبازده یها بنگاه جادیا

 یکشاورز =7 نوین یکشاورز توسعه
 خرید برای ها دالل و ها هواسط حذف

 زراعی محصوالت
 دالل حذف =19

 لیتبد عیصنا =18 یلیتبد عیصنا در یگذار هیسرما یدست عیصنا =9 یدست عیصنا توسعه

 یمحل یها بازارچه جادیا

 گردشگری
 بازارچه =8

 در یخصوص بخش دادن مشارکت

 یگذار هیسرما
 یخصوص بخش =22

   یابیبازار =12 یابیبازار توسعه

 - - آموزش =11 آموزش سطح یارتقا

 پژوهش های یافته مأخذ:

 کارشناسان اختیار در بار دیگر و تنظیم متقاطع اثرات ماتریس ،ها مؤلفه انتخاب از پس

 کنند. بیان را گریدیک بر متغیرها راتیتأث تا شد خواسته آنها از و (4 جدول) شد داده قرار

صورت گرفت  سه تا صفر بین ادداع با متغیرها ارتباط میزان تر تشریح شد، سنجش که پیش چنان

 رابطه وجود منزله به P حرف و ،ادیز تأثیر= 1، متوسط ریتأث= 2، فیضع تأثیر= 1، ریتأث عدم= 2)

 نام یک ،افزار نرم در تحلیل سهولت برای که است شایان یادآوری ،همچنین .(متغیرها بین بالقوه

 .ها انجام شد تحلیل ،مبنا آن بر و انتخاب متغیرها تمام برای 1اختصاری
  

                                                                                                                                                              

1 - short label 
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 دیگربریک رهایمتغ متقابل راتیتأث توصیف برای متقاطع اثرات ماتریس -4 جدول

22 18 19 17 13 15 14 11 12 11 12 8 9 7 3 5 4 1 2 1 1 

2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 * 1 

1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 * 2 2 

1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 * 2 1 1 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 * 1 1 1 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 1 5 

1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 * 1 1 2 1 2 3 

1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 * 2 2 2 2 2 2 7 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 * 2 2 2 1 2 2 2 9 

2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 * 1 2 1 2 1 1 1 1 8 

2 1 1  1 1 2 1 1 1 * 1 1 2 2 1 1 1 1 1 12 

1 1 1 1 2 2 2 2 2 * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

1 1 1 1 1 1 2 2 * 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 12 

1 1 1 2 2 2 2 * 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 11 

1 1 1 2 2 2 * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 14 

2 2 2 2 2 * 1 1 1 2 2 2  1 1 1 1 2 2 2 15 

2 2 2 2 * 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 13 

1 1 2 * 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 17 

2 2 * 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 

1 * 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 18 

* 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 22 

 پژوهش های یافته مأخذ:

 و بوده درصد 25/98 سیماتر کل پرشوندگی درصد میزان ،آمده دست به نتایج اساس بر

 اثرات سیماتر در .شده است دار معنی متغیر بیست با رابطه 157 رابطه، چهارصد مجموع از

 یستون جمع و یریرپذیتأث زانیم عنوان به ریمتغ هر یسطرها اعداد جمع متقابل تأثیرات ،متقاطع

 که است ذکر به الزم .دهد یم نشانرا  گرید یرهایمتغ از آن یرگذاریتأث زانیم ریمتغ هر

 مناسب پایداری و روایی از نشان و رسید صد مقدار به چرخش بار سه از بعد ماتریس پایداری
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 88 دوم چرخش درصد، 87 اول چرخش از بعد اثرگذار متغیرهای برای چرخش نیا .تداش

 در شد، تر گفته پیش که گونه همان شد. حاصل صد درصد سوم چرخش ،تینها در و درصد

 های سیستم از اند عبارت معروف پراکنش نوع دو ،مجموع در ،مک کیم افزار منر توسط لیتحل

 از رهایمتغ یبرخ ،است L یسیانگل حرف به شبیه که داریپا یها ستمیس در .ناپایدار و پایدار

 صفحه یقطر محور حول در رهایمتغ ،داریناپا یها سیستم در و ؛ندبرخوردار باال یرگذاریتأث

 شناسایی و دارند یریرپذیتأث و یرگذاریتأث از ینینابیب حالت ،مواقع اکثر در و اند پراکنده

 این در پراکنش نمودار که است شایان یادآوری نیست. پایدار سیستم یراحت به یکلید یرهاییتغ

 است: توصیف قابل زیر شرح به (1 شکل) آن یخروج در افزار نرم

 اریبس و رگذاریتأث اریبس صورت به که دارد تعلق یدووجه ای یراهبرد یرهایمتغ به: یک هیناح

 قابل هم این متغیرها .رندیگ یم قرار نمودار یشرق شمال قسمت در و کنند یم عمل ریرپذیتأث

 یها شاخص ،یعنی ؛گذارند یم ریتأث ستمیس رییتغ و ییایپو بر هم و هستند کنترل و یکار دست

 یرهایمتغ رند،یگ یم قرار هیناح نیا یقطر خط یباال که ییرهایمتغ .دهند یم لیتشک را یداریناپا

 سرعت به ،یعنی دارند؛ را یدیکل گرانیباز به شدن لیتبد تیظرف رایز ،شوند یم دهینام «سکیر»

 هیناح در وابسته یرهایمتغ به عیســر یلیخ را راتییتغ نیا زین آنها و گذارند یم اثر آنها بر راتییتغ

 دهینام «هدف» یرهایمتغ رندیگ یم قرار هیناح نیا یقطر خط ریز که ییرهایمتغ .کنند یم منتقل

 ستمیس ،رهایمتغ نیا یکار دست با ،دیگر سخنبه  .گذارند یم شینما به را ستمیس جینتا و شوند یم

 گرفت. خواهد ــشیپ در را یتکامل ــراتییتغ

 قسمت در واقع دو هیناح در قرارگرفته یرهایمتغ در رییتغ به قادر ندرت به زانیر برنامه :دو هیناح

 کمتر و رگذاریتأث شتریب ها، مؤلفه نیتر یبحران عنوان به این متغیرها، .هستند نمودار یغرب شمال

 .شوند یم محسوب «یورود» یرهایمتغ و ندریرپذیتأث

 توانند ینم و دارند اندک اریبســ یریرپذیتأث و یرگذاریتأث ناحیه این در واقع متغیرهای :سه هیناح

 رندیگ یم قرار نمودار یشرق جنوب قسمت در این متغیرها شــوند. محســوب یراهبرد یرهایمتغ
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 ریتأث ستمیس یرهایمتغسایر  از رهایمتغ نیا .شوند یم دهینام «مستثنا و مســتقل» یرهایمتغ و

 دارند. ستمیس با یکم اریبس ارتباط و رندگذا مین هم اثر آنها بر ،رندیپذ ینم

 یراهبرد تیخاص ،رهایمتغ ریسا به دیشد یوابستگ لیدل به زین ناحیه این متغیرهای :چهار هیناح

شمار  به راهبردی یک هیناح یرهایمتغ اما ؛شوند یم جهینت رهایمتغ ریسا از ،شتریب و ندارند

 تأثیرگذاری آنها بر نظام هم و دارند را یتیریمد نظام توسط کنترل قابلیتهم  زیرا روند، می

  .است قبول قابل

 
 Arcet et al., 2003 از نقل به (Mohamadpourjaberi et al., 2016) همکاران و محمدپورجابری مأخذ:

 پراکنش چهارگانه نواحی توصیف -1 شکل

 مؤلفه بیست برای افزار نرم این تحلیل نهایی نتایج ،گفته پیش حاتیتوض به توجه با

 قیتحق در که دهد یم نشان پراکنش نمودار در آنها پراکنش و موقعیت و افزار نرم در واردشده

گسترده است،  نمودار این بخش چهار در پراکنش و (2 شکل) بوده ناپایدار ستمیس حاضر،

 دارند. قرار دوم و اول نواحی در ها مؤلفه تعداد بیشترین که ای گونه به
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 ة پراکنشنقش در متغیرها یریقرارگ -2 شکل

 و ناحیه چهار در ها مؤلفه حاضر، تحقیق در ،آنچه گفته شد و 2و  1های  لشک به توجه با
 نحوه ،شود یم مشاهده 2 شکل در که گونه همان داشتند. پراکنش ناپایدار کامالً صورت به

 یغرب شمال سمت در باال یرگذاریتأث درجه با مؤلفه پنج تنها که دهد یم نشان عوامل پراکنش
 این .روند شمار می به تحقیق مسئله بر رگذاریتأث یها مؤلفه نیتر مهم از و دندار قرار نمودار
 اطراف در یصنعت یواحدها جادیا ،روستا هر دیتول تیظرف از استفاده از: اند عبارت ها مؤلفه

 نیز و مهیب لیقب از یاجتماع یها تیحما ی،ارتباط یها رساختیز تیتقو یی،روستا یها طیمح
  .زودبازده یها بنگاه جادیا

 یرهایمتغ هدف. و ریسک د:ندار قرار مؤلفه متغیر یا دسته دو ،یدووجه ناحیه در
 برای باال اریبس تیظرف از و دارند قرار نمودار یشرق شمال هیناح یقطر خط پیرامون سکیر

 دو تنها حاضر، تحقیق در که ندبرخوردار ستمیس (یاصل عوامل) یدیکل گرانیباز به لیتبد
 سطح یارتقا و کوچک یها کارگاه جادیا از اند عبارت که ،دشو می مشاهده ریسکی مؤلفه

 هیناح نیا یقطر خط ریز که دارند وجود نیز هدف متغیرهای ،ناحیه این در ،همچنین .آموزش
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 ،رهایمتغ نیا یکار دست با ،به دیگر سخن .گذارند یم شینما به را ستمیس جینتا و رندیگ یم قرار
 باال ریتأث دارای یرهایمتغ ،فیتوص نیا با گرفت. خواهد ــشیپ در را یتکامل ــراتییتغ ستمیس

 یها مؤلفه حاضر، تحقیق در. دکر محسوب یراهبرد هایریمتغ توان ینم را کنترل قابلو اما غیر
 جادیا وصنایع دستی  توسعه ،یگردشگر انواع توسعه ،ینیکارآفر توسعه از اند عبارت هدف

 .گردشگری یمحل یها بازارچه
 تیقابل و شوند یم شامل را یخروج ای مستقل یها مؤلفه ،نمودار یغرب جنوب قسمت در

 از: اند عبارت متغیرها این .ندارند را یوسازیسنار و ینگر ندهیآ یبرا یدیکل عوامل به لیتبد
 یها مؤلفه جمله از ،همچنین .یابیبازار توسعه و نوین یکشاورز توسعه ی،خانگ مشاغل توسعه

 ی،گذار هیسرما در یخصوص بخش دادن مشارکت: از اند عبارت حاضر تحقیق در ریرپذیتأث
 و یزراع محصوالت دیخر یبرا ها دالل و ها واسطه حذف ،یلیتبد عیصنا در یگذار هیسرما

 تاثیرات ناحیهی پراکنده در چهار ها مؤلفه که چگونه دهد می نشان 1 شکل .دام صنعتی پرورش
 دارند. یکدیگر بر مسستقیم

 
 دیگریک بر نهاآ مستقیم تاثیرات و ها مؤلفه -3 شکل
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 راتیتأث بررسی به مستقیم، راتیتأث بررسی ضمن مک، میک افزار نرم در کهاز آنجا 

 متغیرهای و شده مشخص 5در جدول  متغیر هر تأثیر مقادیر شود، پرداخته می متغیر هر میرمستقیغ

 به را 17-13-15-11-3-5 کدهای ،ترتیب به ،متغیرها این .است ییشناسا قابل جدول این در کلیدی

 چنین توان یم ،نهایی تحلیل در رو، اند. از این مشاهده قابل 5 جدول در و داده اختصاص خود

 شدند، افزار نرم تحلیل وارد که دلفی نلاپ توسط شده مطرح ریمتغ بیست بین از که کرد برداشت

 که ،شدند شناسایی حاضر تحقیق در کلیدی و اصلی یها پیشران عنوان به مؤلفه شش تعداد

 یصنعت یواحدها جادیا ،زودبازده یها بنگاه جادیا ،روستا هر دیتول تیظرف از ستفادها از: اند عبارت

 نیز و مهیب لیقب از یاجتماع یها تیحما ،کوچک یها کارگاه جادیا ،ییروستا یها طیمح اطراف در

 ی.ارتباط یها رساختیز تیتقو
 ارتباطی یها رساختیز توسعه

 باالترین از «یارتباط یها رساختیز تقویت» مؤلفه ،مؤثر و پیشران یها مؤلفه بین در

 نیز میرمستقیغ راتیتأث برخوردار بوده و در نمودار میرمستقیغ و مستقیم یاثرگذار مقادیر

 توسعه نیز و گردشگری توسعه و ینیکارآفر توسعه بر یراتیتأث مؤلفه این که است شده مشخص

 باهم روستاها بین یا و شهری مراکز و روستاها بین ارتباطی یها رساختیز توسعه دارد. یابیبازار

 تکمیل شهری و روستایی مراکز بین ارتباطی های حلقه تا باشد توسعه نفوذ ساز زمینه تواند یم

ی را بعد یها گام ،ادامه در بتوان تا شود فراهم ممکن بستر و زمینه باید ناگفته پیداست که .شود

 تردیدی .دارد تیاهم ویژه در این زمینه به ارتباطی یها رساختیز ایجاد رو، از این و تبرداش

است که گذشته از ارتباطات کالبدی  نیازمند ارتباطات به جدید شغل هرگونه ایجاد که نیست

 در اساسی نقش ها راه توسعه د.شامل شو نیز را اینترنتی ارتباطات تواند یم ،راه و جادهمانند 

 ویژه اهمیت از روستایی یها راه بهسازی و آسفالت ،بخش این در و دارد ییزا اشتغال و توسعه

 و تقویت ،یگذار هیسرما جذب نیز و اقتصادی تحول راستای در ،شک یب و است برخوردار

این  پژوهش حاضر، کارشناسانبه گفتة  .دارد اهمیت بسیار ،روستایی یها راه یساز مناسب

 اگر کهای  گونه به ،است یشنهادیپ راهکارهای سایر تحقق برای اولیه بستری همانند راهکار
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 اندک یگردشگر مقصد مناطق به گردشگر ورود امکان ،باشد نداشته وجود مناسب یها راه

 ،راستا این در و گیرد صورتصنایع دستی  توسعه برای یگذار هیسرما اگر یا و بود؛ خواهد

 بازار به توان یم چگونه ی الزم وجود نداشته باشد،ها رساختیز ، اماشوند ایجاد هم مشاغلی

 بدانیم که دشو یم تر روشن وقتی راهکار این اهمیت ،دیگر سوی از اندیشید. بازاریابی و فروش

 یها انمک در که پیوسته است هم به ییرهایزنج مستلزم غیرزراعی و یزراع شغل هرگونه ایجاد

هایی از این دست،  فعالیت و فروش و ، بازاریابیتبلیغ تولید، پیوندند؛ یکدیگر می به ،مختلف

 بود. نخواهد جادشدهیا شغل هد بمحدوشک، تنها  بی
 روستا یها تیظرف از استفاده

 مستقیم بالقوه راتیتأث و (1 شکل) گریدیک بر ها مؤلفه مستقیم راتیتأث یهادر نمودار

 هر تولیدی ظرفیت از استفاده» پیشران مؤلفه که شود می مشاهده (،4 شکل) یدیکل متغیرهای

 برای نمونه، .دارد دیگر یها مؤلفه برخی بر مستقیم راتیتأث ،«ظرفیت»، با نام اختصاری «روستا

 نیز روستاها درصنایع دستی  توسعه در و دشو یم خانگی مشاغل تولید تقویت سبب مؤلفه این

شکل « گردشگری یمحل یها بازارچه» که دشو یم سبب ،همچنین دارد؛ مؤثر و مستقیم ریتأث

 بیش از زراعی و باغی محصوالت کشت زیر سطح ،نهاوند شهرستان در د.یاب توسعه و گیرد

 ساالنه های زراعت به بقیه و ها باغ کشت به درصد آن میان، بیست از که ستا هکتار 39592

 و یونجه حبوبات، جو، گندم، شامل شهرستان این زراعی تولیدات عمده ؛دارد اختصاص

 خود به را همدان استان کل در تولیدات ارزش از درصد 14 است و این محصوالت چغندرقند

 و داراست را همدان استان در دام جمعیت اول رتبه شهرستان این ،همچنین دهند؛ می اختصاص

 شهرستان ،دیگر سوی از .شود می شناخته استان این در آال قزل ماهی پرورش قطب عنوان به نیز

 کشور در گشنیز دکنندهیتول نیتر بزرگ و دارویی گیاهان کاشت و تولید یها قطب از نهاوند

 اختصاص شهرستان یندب کشور در محصول این تولید از درصد شصت کهای  گونه ، بهاست

 از ،مناسب های بارش و مساعد یوهوا آب مندی از ، با بهرهنهاوند شهرستان ،همچنین ؛دارد

 ،تولیدی محصوالت از بسیاری در که شود می محسوب استان کشاورزی اصلی های قطب
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 ساالنه که رود، شمار می به استان در هلو تولید مراکز از یکی و داراست را سوم تا اول جایگاه

 شهرستان افزون بر این، .1کند می مصرف بازار روانه را شلیل و هلو انواع تن هزار چهل از بیش

 زیبا و بکر طبیعتی با نهاگ نُه یها سراب شهر ، مشهور بهسال هزار هفت از بیش قدمت با ،نهاوند

 گاماسیاب، سراب گیان، سراب به توان یم آن میان، از که است مذهبی و تاریخی اماکن و

 بابا باستانی تپه ،هزارساله هفت تمدن با گیان باستانی تپه ،کهنه کنگاور سراب ،ملوسان فارسبان،

 از شهرستان این که دهد یم نشان ها مجموعة این ویژگی د.اشاره کر زرامین پل و قاسم

 ریزی برنامه با باید که است برخوردار کشاورزی بخش درو بالفعل  بالقوه های توان و ها ظرفیت

 .آورد فراهم را مناطق این توسعه موجبات و برد بهره ها تیظرف و ها توان این از بتوان ،مناسب

 
 روستایی نواحی در صنعتی واحدهای و زودبازده یها بنگاه ایجاد

 ایجاد» به توان می ها مؤلفه سایر بر مؤثر و مستقیم راتیتأث با پیشران یها مؤلفه دیگر از

 بر مستقیم راتیتأث ،قبلی مؤلفه همانند ، اشاره کرد که«بنگاه»اختصاری  ، با نام«زودبازده یها بنگاه

 از دارد. گردشگری محلی یها بازارچه توسعه نیز وصنایع دستی  توسعه خانگی، مشاغل تولید

 «ییروستا نواحی در صنعتی واحدهای ایجاد»شود،  توجه نداب جدی صورت به باید نکاتی دیگر

 توسعه و دام صنعتی پرورش بر مستقیم ریتأث مؤلفه این های پژوهش حاضر، بر پایة یافته که است

 اول رتبه نهاوند شهرستان که استشایان یادآوری  داشت. خواهد روستایی نواحی در کارگاه

 تواند یم شهرستان این در دام پرورشسازی  صنعتی به توجه و داراست را استان در دام جمعیت

 ،حوزه این با مرتبط آموختگان دانش اشتغال و یریکارگ به ضمن و شود واقع مؤثر و مفید بسیار

 داد. افزایش را صنعت این یور بهره
  

                                                                                                                                                              

 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند -1
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 1یکدیگر بر ها مؤلفه میرمستقیغ و مستقیم تأثیرات -5 جدول

 یریرپذیتأث مجموع

 میمستقریغ و مستقیم

 ستون

 یرگذاریتأث مجموع

 غیرمستقیم و مستقیم
 مؤلفه گذاریریتأث پذیریریتأث

 ینیکارآفر توسعه 22 14 331111 1852275

 یگردشگر امکانات توسعه 23 14 9832435 3172949

 یخانگ مشاغل توسعه 11 23 8254488 4352725

 یگردشگر انواع توسعه 27 11 8751883 7111877

9297311 1132111 48 28 
 هر دیتول تیظرف از استفاده

 روستا

 زودبازده یها بنگاه جادیا 25 17 1132111 5434524

 نوین یکشاورز توسعه 27 23 4222132 4313121

 یدست عیصنا توسعه 17 8 9914539 5487324

9529819 4939715 13 21 
 یمحل یها بازارچه جادیا

 گردشگری

 یابیبازار توسعه 22 42 4747412 8314217

 آموزش سطح یارتقا 45 17 7514341 3421224

5587722 9817893 19 12 
 خرد یها صندوق توسعه

 ییروستا

4715394 7824151 11 12 
 در یصنعت یواحدها جادیا

 ییروستا یها طیمح اطراف

 دام یصنعت پرورش 21 11 2113229 1772155

 کوچک یها کارگاه جادیا 21 15 5481438 4753185

3782711 1292323 12 12 
 از یاجتماع یها تیحما

 مهیب لیقب

2291427 7752453 11 43 
 یها رساختیز تیتقو

 یارتباط

 پژوهش های یافته مأخذ:

                                                                                                                                                              

 .اند نشدهگذاری قابل توجه )مقادیر کمتر از ده(، در جدول ذکر ریتأث، با توجه به عدم 22و  18، 19 مؤلفهسه  -1
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 و شد یبررس نیز ها پیشران میرمستقیغ اثرات بررسی حاضر، تحقیق ، دردیگر سوی از

 ارتباطات از ییها رهیزنج شده انیب پیشران یها مؤلفه ،است مشاهده قابل ،4 شکل در که گونه همان

 ظرفیت از استفاده» پیشران مؤلفه نمونه، برای هستند. وصل دیگربا یک میرمستقیغ صورت به که دارند

 عیصنا توسعه بر متوسط اثرات دارای و داشت خواهد «ینیکارآفر توسعه» بر قوی اثر «روستا هر تولیدی

 توسعه» مؤلفه .است یخانگ خرد مشاغل توسعه نیز و گردشگری انواع توسعه بازاریابی، توسعه ی،دست

 توسعهبا  میرمستقیغ و قوی ارتباطات، «بیمه»، با نام اختصاری «... و بیمه نظیر اجتماعی یها تیحما

 در دارد. یابیبازار توسعه و گردشگری امکانات توسعه خانگی، خرد مشاغل توسعه ی،دست عیصنا

 سایر بر راتیتأث این توان یم ،مؤلفه هر در و است تر یقو راتیتأث دهنده نشان پررنگ خطوط ،4 شکل

 .کرد مشاهده ها را مؤلفه

 
 دیگریک بر ها مؤلفه میرمستقیغ راتیتأث -4 شکل
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 شنهادهایپ و یریگ جهینت

 طلبد یم را مرتبط اجرایی های دستگاه همه و هماهنگی مساعدت روستایی توسعه تحقق

راهکارهای متناسب با شرایط موجود  ارزیابی و اجرا تدوین،به  بتوان تا از این رهگذر،

 منزلت ارتقای روستایی، نواحی در موجود های ظرفیت از برداری بهره ،شک یب .پرداخت

 برای الزم بستـر ایجاد ،تینها در و مـلی اقتصاد در روستـاها جـایگـاه و روستاییان اجتماعی

 در که است روستایی توسعه اهداف جمله از روسـتاها محـور عدالـت پیـشرفـت و شکـوفایـی

 .است الزامی روستاها توان بررسی و کلیدی مسائل شناسایی ،راستا این

 مطالعات .است درآمد کمبود از ناشی روستاها معضالت عمده ت کهناگفته پیداس

 در چه و شهرها در چه) اقتصادی توسعه اهداف نیتر مهم از یکی که است داده نشان مختلف

 به توجه ضرورت ،شود یم نتیجه شدهنکات یاد مجموع از آنچه .است اشتغال ایجاد روستاها(

 در باید رو، از این و است نهفته عملیاتی یها معرف تمام بطن در که ستروستاها در ییزا اشتغال

 :های زیر در همین راستاستپیشنهاد د.کر تالش آن تحقق راستای

 از سوی  مستقیم عرضه برای نهاوند شهرستان در کشاورزی محصوالت بازاریابی به توجه

 ؛دالالن دست یکوتاه و دکنندگانیتول

 نیاز از آگاهی ضمن ،سال از فصل هر در بتوانند تا تولیدکنندگان برای بازار اتحادیه ایجاد 

 باشند؛ داشته دسترسی شده نیتضم بازار به ،ها متیق و بازار

 ؛روستاها توان و امکانات به توجه با روستا زنان برای کوچک یوکارها کسب توسعه 

 بهبود و درآمد افزایش اشتغال، ایجاد در چشمگیری سهم که ،روستاییصنایع دستی  توسعه 

 و روستاها پایدار توسعه و عمران به کمک» اهداف تواند یم و کند یم ایفا روستانشینان معیشت

 ازیموردن کاالهای از بخشی نیتأم و تولید»، «نانیروستانش اجتماعی اقتصادی وضع بهبود برای

 بخشد؛ و تحقق را «یرنفتیغ صادرات افزایش به کمک»و « کشور

  با توجه به نقش مهم ها برنامه در «ییروستا ینیکارآفر توسعه و حمایت»تمرکز بر 

 و محصوالت ارائه با کارآفرین ،واقع در .نهاوند شهرستان روستایی توسعه در کارآفرینان
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 این در روستایی توسعه پیشرفت و توسعه سمت به را جامعه تواند یم ،جدید خدمات

 یها برنامه یها یمش خط در واقعیت نیا که استشایسته  رو، از این ؛دهد سوق شهرستان
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