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چکیده
تحقیق حاضر ،از نظر روش ،دارای ترکیبی از روشهای اسنادی و پیمایشی و از نظر ماهیت ،مبتنی
بر روشهای جدید علم آیندهپژوهی ،تحلیلی و اکتشافی بود و با ترکیبی از مدلهای کمی و کیفی انجام
شد .در تحقیق حاضر ،ابتدا اطالعات مورد نیاز به روش کتابخانهای و مصاحبه با هفده نفر از صاحبنظران
و کارشناسان همه ارگانها و سازمانهای مرتبط با امور روستایی و همچنین ،پنج نفر از دهیاران و اعضای
شوراهای روستایی شهرستان نهاوند بهعنوان افراد کلیدی در قالب یک پانل دلفی گردآوری شد و
شناسایی مؤلفههایی که در آینده ،میتوانند بر متنوعسازی اقتصاد جوامع روستایی بسیار تأثیرگذار باشند،
 -1دانشجوی دکتری توسعة کشاورزی ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.
)(sepahvandfatemeh1365a@gmail.com
 .2نویسندة مسئول و دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.
)(knadery@yahoo.com
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صورت گرفت .سپس ،پرسشنامهایی متشکل از این مؤلفهها در قالب یک ماتریس متقاطع در اختیار پانل
کارشناسان گذاشته شد .وزندهی این پرسشنامه بهصورت مقایسهای زوجی و میزان ارتباط متغیرها با
یکدیگر با اعداد بین صفر تا سه سنجیده شد .پس از تکمیل پرسشنامه توسط جامعه آماری ،با استفاده از
نرمافزار میکمک ،تحلیل یافتهها انجام پذیرفت .نتایج نشان داد که مؤلفههای استفاده از ظرفیت تولید هر
روستا ،ایجاد واحدهای صنعتی در اطراف محیطهای روستایی ،تقویت زیرساختهای ارتباطی،
حمایتهای اجتماعی از قبیل بیمه و نیز ایجاد بنگاههای زودبازده ،با بیشترین اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر
سایر مؤلفهها ،از مهمترین راهکارها در راستای متنوعسازی اقتصاد جوامع روستایی نهاوند بهشمار
میروند.
کلیدواژهها :متنوعسازی اقتصاد ،آیندهپژوهی ،توسعة روستایی ،نهاوند (شهرستان).

مقدمه

روستا را میتوان یک مجتمع زیستی و جلوهگاه بروز خارجی حیات اجتماعی انسان دانست
( ،)Raheb, 2009که نقشی مهم در توسعه ملی ایفا میکند ( .)Javaheri, 2009بیشک ،تالش
برای کاهش مسائل و مشکالت این واحدهای اجتماعی و استقرار مناسب آنها در چرخه توسعه
مستلزم توجه ویژه است ( .)Madu, 2007توسعه فقط نوسازی نیست ،بلکه طی یک فرآیند
پیچیده محاسباتی دقیق ،هوشمندانه و با تلفیقی از رویکردهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و
فرهنگی امکان تحقق مییابد ( .)Acharya, 2008توسعه ،در مفهوم کلی آن ،به معنی ارتقای سطح
مادی و معنوی جامعه انسانی و ایجاد شرایط مناسب برای زندگی سالم برای تمامی افراد جامعه است
( .)Asgharizadeh and Zabihi Jamkhaneh, 2013نقش و جایگاه روستاها در فرآیندهای
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی ،منطقهای ،ملی و بینالمللی و پیامدهای
توسعهنیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده ،نابرابری فزاینده ،بیکاری ،مهاجرت و
حاشیهنشینی شهری موجب توجه به توسعه روستایی شده است ( Bergman and Thomson,
2009; Dashper, 2015; Faltahi et al., 2013; Reddy et al., 2016; Schouten et al.,

2

راهکارهای توسعة مناطق روستايی در.....

 .)2012; Zamora, 2011از الینرو ،توسعه روستایی جزئی از برنامههای توسعه هر کشور برای
دگرگونسازی ساخت اجتماعی -اقتصادی جامعه روستایی است (.)Fathi and Motlagh, 2010
به باور میسرا ( ،)Misra, 1987توسعه روستایی طیف وسیعی از فعالیتهای گوناگون و بسیج
انسانی را شامل میشود که مردم را به ایستادن روی پای خود و از میان برداشتن ناتوانیهای
ساختاری قادر میسازد ،ناتوانیهایی که آنها را در اسارت شرایط نامساعد زندگیشان نگهداشته
است.
توسعه روستایی را میتوان عاملی در بهبود شرایط زندگی افراد متعلق به قشر کمدرآمد ساکن
روستا و خودکفاسازی آنها در روند توسعه کالن کشور دانست ( ،)Azkia et al., 2008که بهعنوان
هدف توسعه و یا راهکارهای دستیابی بدان در بسیاری از کشورهای جهان بهویژه کشورهای
درحالتوسعه که بخش زیادی از جمعیت آنها در روستاها زندگی میکنند ،مورد تأکید است
( .)Rezvani, 2002به گفته بانک جهانی ،توسعه روستایی راهبردی است که برای بهبود
زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم فقیر روستایی طراحی شده و از آنجا که عاملی برای کاهش
فقر است ،باید از آن بهگونهای روشن و مناسب برای افزایش تولید و بهرهوری سود جست
( .)Mokhtari Hesari and Zarei Dastgerdi, 2007مادو ( )Madu, 2007توسعه روستایی را
ابزاری برای کمک به روستاییان بهمنظور اولویتبندی نیازهایشان با بهرهگیری از سازمان بومی
و مؤثر تعریف میکند.
از نظر برخی دیگر از صاحبنظران ،توسعه روستایی یک وسیله اجتماعی برای تقویت
مشارکت و سوقدهی آن بهسوی تقویت حکومت محلی و ایجاد تغییر در روابط قدرت در
مناطق روستایی است ( .)Nair, 2014; Papadopoulou et al., 2011البته شایان یادآوری است
که توسعه روستایی به معنی حفظ یا گسترش روستا نیست؛ به دیگر سخن ،نباید اینگونه تصور
کرد که با توسعه روستایی ،میخواهیم روستاها را گسترش دهیم و یا حفظ کنیم .توسعه فرآیند
نوسازی و بازسازی جامعه بر اساس اندیشهها و باورهای تازه است .برداشت مشترک از مفهوم
توسعه حاکی از این است که هدف اساسی توسعه ،رشد و تعالی همهجانبه جوامع انسانی است و
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از اینرو ،شناخت و درک شرایط و مقتضیات جوامع انسانی و نیازها و تقاضاهای آنها در ابعاد
مادی و معنوی از جمله اقدامات اساسی در مسیر پیشرفت و توسعه تلقی میشود ( Toyobo et al.,

 .)2014; Ahuja and Rawtani, 2004بنا به یک تعریف دیگر ،توسعه روستایی عبارت است
از فرآیندی همهجانبه و پایدار که در چارچوب آن« ،تواناییهای اجتماعات روستایی» در
راستای رفع نیازهای مادی و معنوی و کنترل مؤثر بر نیروهای شکلدهنده نظام سکونت محلی
(بومشناختی ،اجتماعی ،اقتصادی و نهادی) رشد و تعالی مییابد ( .)Dobie, 2004در همین
راستا ،به باور رابرت چمبرز ،از صاحبنظران این حوزه توسعه روستایی راهبردی برای
توانمندسازی گروهی خاص از مردم شامل زنان و مردان فقیر است؛ و باید این گروه را وادار
سازد تا آنچه را که مورد نیاز خود و فرزندانشان است ،تأمین کنند (.)Shahbazi, 2013
بنابراین ،فرآیند توسعه روستایی دربرگیرنده تمامی قدمهای تغییری است که از رهگذر آن ،یک
نظام اجتماع روستایی از شرایط زندگی ظاهراً غیرمطلوب بهسوی شرایط مطلوب مادی و روحی
حرکت میکند .بر این اساس ،مهمترین اهداف توسعه روستایی عبارتاند از کاهش فقر در
نواحی روستایی ،کاهش آسیبپذیری روستاییان و بهبود کیفیت زندگی ،کاهش نرخ بیکاری
روستایی ،رفع عدم تعادلهای شهری و روستایی ،کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها ،تضمین
استفاده پایدار و بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی و توسعه منابع انسانی و امنیت اجتماعی .رشد و
توسعه روستاها نیازمند برنامهریزی است و وجود یک نظام برنامهریزی جامع و کارآمد یکی از
عوامل بسیار مهم در موفقیت برنامهریزی توسعه بهشمار میرود (.)Yangfen and Yansui, 2011
بنابراین ،توسعه و عمران روستا باید مشتمل بر مجموعهای از اقدامات بنیادی برای اصالح اوضاع
اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی در جامعه روستایی باشد و آن را بهگونهای متحول سازد که همه
استعدادهای بالقوه موجود در روستا را بالفعل کند ( Ghanbari et al., 2014; Mirzaei

 .)Aharjani et al., 2009برنامهریزی ابزاری برای تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب با هدف توسعه
و عمران بوده و بدیهی است که برای رسیدن به وضع مطلوب ،در درجه اول ،باید شناخت دقیق و
همهجانبه از وضع موجود داشت ()Asayesh, 2002; Zaki et al., 2000؛ و از اینرو ،با توجه به
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ﻫﺪف ﻛﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻫﺮ ﻛﺸﻮري
در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ آن ﻛﺸﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ) Farmahini Farahani,

 .(2015ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﺑﺮاي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت و ﻫﺪاﻳﺖ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ اﺑﻌﺎد ﻣﺤﻴﻄﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻛﺎﻟﺒﺪي -ﻓﻀﺎﻳﻲ ) (Qaderi, 2015و ﺑﺎ
اﻫﺪاﻓﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي و
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮاي ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد ) .(Diao et al., 2007از اﻳﻦرو ،در
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺴﻴﺮ آن ،ﺷﻨﺎﺧﺖ و درك ﺷﺮاﻳﻂ و
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻧﻬﺎ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﺮوري اﺳﺖ .ﻫﻢاﻛﻨﻮن ،روﺳﺘﺎﻫﺎي
ﻛﺸﻮر ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲﻫﺎﻳﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮل ﻓﻘﺪان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻲ و ﻧﺒﻮد راﺑﻄﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻠﻲ ،ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻳﺎ ﻛﻢﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺪان اﺳﺖ ) Marsden and

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

 .(2002ﺑﻴﺶ از ﺷﺼﺖوﭘﻨﺞ ﻫﺰار روﺳﺘﺎ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺧﻮد داراي وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ را ﺿﺮورت ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ ) .(Asfour and Hathat, 2016ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي
ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ) (Da-Rocha and Restuccia, 2002و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ درك
ﻣﺮدم ﻓﻘﻴﺮ روﺳﺘﺎﻳﻲ و روانﺷﻨﺎﺳﻲ آﻧﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺮس ،ازﺧﻮدﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ ،اﺣﺘﻤﺎل ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻄﺮ و
ﻧﻴﺰ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ) .(Rezvani, 2002اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﻲ ،در روﻧﺪ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺧﻠﻠﻲ وارد ﺷﻮد ،آﺛﺎر و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺴﺎﺋﻞ روﺳﺘﺎﻳﻲ در
ﺣﻮزهﻫﺎي ﺷﻬﺮي و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ،در ﻛﻠﻴﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ) Marsden and Sonnino,

.(2008
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻓﺮاوان در زﻣﻴﻨﺔ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﺔ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در راﺳﺘﺎي
ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ ،روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد و ﻫﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ روﻳﻜﺮدي ﺧﺎص
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را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻣﺘﻨﻮعﺳﺎزي اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﻮده ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻴﺎن و ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در راﺳﺘﺎي ﻫﻤﻴﻦ روﻳﻜﺮد ،ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻌﻀﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﺠﺎد ﻛﺸﺎورزي ﭼﻨﺪﻋﻤﻠﻜﺮدي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي را ﻳﻜﻲ از راهﻫﺎي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻋﻨﻮان ﻛﺮدهاﻧﺪ ) Toyobo et al., 2014; Da-Rocha and Restuccia, 2002; Asfour

 .(and Hathat, 2016ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ،ﻇﺮﻓﻴﺖﺳﺎزي ﻓﻨﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪوﻳﮋه در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﻠﻲ را از ﺟﻤﻠﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺮﺷﻤﺮدهاﻧﺪ ) Toyobo et al.,

 .(2014; Cook, 2013; Oguzor, 2011; Bulus and Adefila, 2014; Ghosal, 2013داس
) ،(Das, 2014ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺳﺨﺖ و ﻧﺮم در ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎد روﺳﺘﺎﻳﻲ در ﺟﻨﻮب
ﻫﻨﺪ ،ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎدهاي ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و درآﻣﺪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﻪﻋﻨﻮان زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺳﺨﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻧﻬﺎدي ﺷﺎﻣﻞ اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدي– اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ
ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد .ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﻮانﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻃﺮاف را راﻫﻜﺎري ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ
ﺑﺮﻣﻲﺷﻤﺎرﻧﺪ ) Figueiredo and Raschi, 2013; Velaei and Mohammadi Yeganeh,

 .(2014; Ahmad et al., 2012; Patel and Chavda, 2013; Saxena, 2012ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،در
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در روﺳﺘﺎي ﺟﺎﻧﻴﺮو دو ﺳﻴﻤﺎ در ﻛﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻮاﺣﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ) Golmohammadi,

 .(2012ﺑﺮﺧﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻮعﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي روﺳﺘﺎﻳﻲ را در ﺗﻮﺳﻌﻪ
روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﻣﻲﭘﻨﺪارﻧﺪ و ﺑﺮ آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ).(Khalil et al., 2012; Kiper et al., 2011; Shamseddini, 2010
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎ و ﻧﻘﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺶ رو
ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ روﻳﻜﺮد ﻣﺘﻨﻮعﺳﺎزي
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﭙﺮدازد.
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺘﻨﻮعﺳﺎزي اﻗﺘﺼﺎد روﺳﺘﺎﻳﻲ

روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ ،ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن ،دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪﺗﺒﻊ آن ،ﻧﻮع
ﻧﮕﺮش ﺑﻪ روﺳﺘﺎ و اﻗﺘﺼﺎد روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ
اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪ ﻛﺎﻓﻲ را ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻓﺮاﻫﻢ آورد و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎ ﺷﻮد و از
اﻳﻦرو ،ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺳﻨﺘﻲ ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﻘﻴﺮ و ﻣﺤﺮوم ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ
) .(Nicky and Lulaavar, 2014ﺗﻨﻮعﺑﺨﺸﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻜﻲ از روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻣﻬﻢ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار در ﻧﻮاﺣﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎد در
ﻧﻮاﺣﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﺎرآﻳﻲ و ﺑﻬﺮهوري را در ﺗﻤﺎﻣﻲ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﺳﺎزد و
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ در ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻚﺑﻌﺪي اﻗﺘﺼﺎد روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﻮد ) Yassouri and Javan,

 .(2015ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻣﺘﻨﻮعﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺒﺐ ﭘﺎﻳﺪاري ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ،
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار روﺳﺘﺎﻳﻲ ) (Taghdisi et al., 2018و اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ) Alavizadeh et

 (al., 2010ﻣﻲﺷﻮد .ﮔﺮوهﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ ،ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﻣﻮزش ،ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺎزار ،ارزش
ﭘﺎﻳﻴﻦ داراﻳﻲﻫﺎ و ﺛﺮوت ﻳﺎ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن اﻧﺪازه ﺧﺎﻧﻮار ،از آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ اﻗﺸﺎر ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﺷﻤﺎر
ﻣﻲروﻧﺪ ) (Anabestani et al., 2015و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي روﺳﺘﺎﻫﺎي
ﻛﺸﻮر ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از ﻓﻘﺪان ﺗﻨﻮع در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻧﺒﻮد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ،درآﻣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ و ﺑﺤﺮانﻫﺎي زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ).(Alavizadeh et al., 2010
از اﻳﻦرو ،روﻳﻜﺮد ﻣﺘﻨﻮعﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان راﻫﻜﺎري ﻣﻔﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري
از ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر و در ﭼﺎرﭼﻮب اﻟﮕﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار
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ﺑﺮ آن ﺗﺄﻛﻴﺪ دارﻧﺪ ،اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(Movahedi et al., 2020ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻣﺘﻨﻮعﺳﺎزي
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻜﻲ از روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت روﺳﺘﺎﻳﻲ
اﺳﺖ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ وﺟﻮد ﺗﻨﻮع در اﻗﺘﺼﺎد روﺳﺘﺎ ﻻزﻣﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻋﻨﻮان
ﻣﻲﺷﻮد ) .(Alavizadeh et al., 2010ﻣﺘﻨﻮعﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺰ ﺧﻮد داراي
روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﻳﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ و ﻓﺮوش
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﺣﺮﻛﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮد ).(Nicky and Lulaavar, 2014
روشﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از روشﻫﺎي اﺳﻨﺎدي و ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ،
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ روشﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻢ آﻳﻨﺪهﭘﮋوﻫﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻣﺪلﻫﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت زﻣﺎن ﻓﻌﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮاي ﻓﻜﺮ ﻛﺮدن ﺑﻪ آﻳﻨﺪه اﺳﺖ
) .(Andersen and Rasmussen, 2014; Flisher and Felsenstein, 2000آﻳﻨﺪهﭘﮋوﻫﻲ،
ﺗﻼﺷﻲ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺑﺮاي ﻧﮕﺎه ﺑﻪ آﻳﻨﺪه ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت در ﺣﻮزهﻫﺎي داﻧﺶ ،ﻓﻨﺎوري ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﻇﻬﻮر و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻮزهﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ،از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ) .(Marokhi, 2012; Sahneh and Khodadad, 2014ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪﺷﺪت
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روشﻫﺎﻳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲﻫﺎ و ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖﻫﺎي آﻳﻨﺪه و
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ و ﮔﺴﺴﺘﻪ اﺳﺖ و در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺑﺰارﻫﺎي آﻳﻨﺪهﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ ﻣﺘﻌﺪد
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻨﺪهﻧﮕﺎري ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ) Vishnevskiy et al., 2015; Reger, 2001; Adams et al.,

 .(2018; Coelho et al., 2012از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ روشﻫﺎ و ﺷﻴﻮهﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ آﻳﻨﺪهﭘﮋوﻫﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ
روشﻫﺎي دﻟﻔﻲ ،ﺗﺠﺰﻳﻪوﺗﺤﻠﻴﻞ روﻧﺪﻫﺎ ،دﻳﺪهﺑﺎﻧﻲ آﻳﻨﺪه ،ﻣﺪلﺳﺎزي ،ﭘﺲﻧﮕﺮي ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻴﺸﺮانﻫﺎ،
ﺳﻨﺎرﻳﻮﭘﺮدازي ،ﭼﺸﻢاﻧﺪازﺳﺎزي ،ﻧﻘﺸﻪ راه ،ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﻳﻦ روشﻫﺎ اﺷﺎره ﻛﺮد ) Ranjbar

 (Heydari et al., 2016; Gordon et al., 2008; Shahsevand et al., 2019و آﻳﻨﺪهﻧﮕﺎري
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ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاي ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﭘﻮﻳﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ آﻳﻨﺪهﭘﮋوﻫﺎن اﺳﺖ
) .(Rohrbeck and Kum, 2018; Vishnevskiy et al., 2015ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از
روشﻫﺎي آﻳﻨﺪهﻧﮕﺎري اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﺻﺤﻴﺢ ﻻزم
اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت در دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲﺗﻮان
ﻓﺮضﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﺗﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﻨﺪ ).(Rabbani, 2012
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،ﺑﻪ روش ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻫﻔﺪه ﻧﻔﺮ از
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﻤﻪ ارﮔﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻮر روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺎوﻧﺪ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از دﻫﻴﺎران و اﻋﻀﺎي ﺷﻮراﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ﻛﻠﻴﺪي در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ
ﭘﺎﻧﻞ دﻟﻔﻲ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﺮدآوري و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺘﻨﻮعﺳﺎزي اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻮاﻣﻊ
روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي از ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮات
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ 1ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ .ﺗﻮان روش ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ در اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ در ﻛﻨﺎر دادهﻫﺎي
ﻛﻤﻲ اﻳﻦ روش را ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از روشﻫﺎي ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮد در آﻳﻨﺪهﭘﮋوﻫﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ ) Rabbani,

 .(2012ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط اﺣﺎﻃﻪ دارﻧﺪ،
در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري در ﺑﺨﺶ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﺷﻴﻮة
دﻟﻔﻲ 22 ،ﻧﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .وزندﻫﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪاي زوﺟﻲ و ﻣﻴﺰان
ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﺪاد ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ
آﻣﺎري ،از ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻴﻚﻣﻚ 2ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻴﻚﻣﻚ ﻳﻚ اﺑﺰار
ﺣﺮﻓﻪاي ﺑﺮاي ﺷﻜﻞدﻫﻲ ﺑﻪ اﻳﺪهﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺪرت ﭘﻴﺸﺮاﻧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺑﺮاي ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي
اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ،اﺑﺘﺪا ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺣﻮزه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و در ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات وارد و ﺳﭙﺲ ،ﻣﻴﺰان ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺺ
1. Ceoss Impact Analysis
2. MICMAC software
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ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ
) .(Melewar et al., 2013; Ranjbar Heydari et al., 2016ﻣﻴﺰان ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﺪاد ﺑﻴﻦ
ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد؛ ﻋﺪد ﺻﻔﺮ ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪ »ﻋﺪم ﺗﺄﺛﻴﺮ« ،ﻋﺪد ﻳﻚ ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪ »ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺿﻌﻴﻒ«،
ﻋﺪد دو ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪ »ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ« ،ﻋﺪد ﺳﻪ ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪ »ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎد« و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﺣﺮف  Pﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪ وﺟﻮد
راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ ،ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻴﻚﻣﻚ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
 -1ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﻴﺸﺮانﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان روﻧﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺟﻬﺖﻫﺎي ﻣﻌﻴﻦ؛
 -2ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻗﻄﺮي ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﺸﺮانﻫﺎ )(n*n؛
 -3ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ روﻧﺪ  Bﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺮ روﻧﺪ  Aﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ
اﻋﺪاد »ﺻﻔﺮ« ﺑﺪون ﺗﺄﺛﻴﺮ» ،ﺳﻪ« ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎد» ،دو« ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ و »ﻳﻚ« ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻢ را
ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
 -4ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻧﺘﺎﻳﺞ؛ ﺟﻤﻊ ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻣﻴﺰان ﻗﺪرت ﭘﻴﺶﺑﺮﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ،ﺑﺪﻳﻦ
ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬارد؛ و ﺟﻤﻊ ﺳﺘﻮن ﺳﻄﺢ
واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻫﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
 -5رﺳﻢ روﻧﺪﻫﺎ )ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ( در ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار؛ واﺑﺴﺘﮕﻲ در ﻳﻚ ﻣﺤﻮر و ﭘﻴﺸﺮاﻧﻲ در ﻣﺤﻮر دﻳﮕﺮ
) .(Ranjbar Heydari et al., 2016ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰار
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ رواﺑﻂ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل و
ﻧﻤﻮدارﻫﺎي وﻳﮋه را دارد و ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﺗﺤﻠﻴﻞ آﺳﺎن رواﺑﻂ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ را
اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ ) .(Rabbani, 2012در روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﺖ ﻧﺮماﻓﺰار
ﻣﻴﻚﻣﻚ ،در ﻣﺠﻤﻮع ،دو ﻧﻮع ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪار و
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﻣﻌﺮوفاﻧﺪ .در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪار ،ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ از ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﺎﻻ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ از ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪار ،در ﻣﺠﻤﻮع ،ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ :ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ )ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي( ،ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ و
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ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ؛ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ،وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮاﺳﺖ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
در ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻗﻄﺮي ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪهاﻧﺪ و در اﻛﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ،ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ از ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري و
ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي را ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار ﻣﻲﺳﺎزد
).(Naemi and Pourmohamadi, 2016; Taheri et al., 2014
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﺸﺎورزي در ﺷﻬﺮﻫﺎي
اﻳﻦ اﺳﺘﺎن در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان  2/1درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و  63درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و  37درﺻﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺳﻜﻮﻧﺖ دارﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ،ﺑﻪوﻳﮋه ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﻴﺎﻓﺘﮕﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد روﺑﻪروﺳﺖ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ اﻳﻨﻚ ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﺑﻲروﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺣﺎﺷﻴﻪﻧﺸﻴﻨﻲ ،رﺷﺪ ﺑﻴﻜﺎري ،ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن ﺷﻐﻞﻫﺎي ﻛﺎذب و ﺧﺎﻟﻲ از ﺳﻜﻨﻪ
ﺷﺪن روﺳﺘﺎﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،روﻧﺪي ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ
از ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺪادادي اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،ﻧﻬﺎوﻧﺪ ،ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ،ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ
و ﻧُﻪ دﻫﺴﺘﺎن و  167روﺳﺘﺎ ،ﻳﻚ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻴﻤﻪروﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻲرود ،زﻳﺮا ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﻮزﻳﻊ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺟﻤﻌﻴﺖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻧﻬﺎوﻧﺪ ﺳﻴﺰده درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﻞ اﺳﺘﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دوﻣﻴﻦ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ،ﭘﺲ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻼﻳﺮ ،ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺟﻤﻌﻴﺖ روﺳﺘﺎﻳﻲ
ﺑﻮده و اﻗﺘﺼﺎد آن ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺸﺎورزي اﺳﺖ .1ﺷﺎﻳﺎن ﻳﺎدآوري اﺳﺖ ﻛﻪ روﻳﻜﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار
روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎي ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﺔ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎن روﺳﺘﺎ از ﻃﺮﻳﻖ زﻣﻴﻨﻪﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ ،ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎ و ﺗﻮانﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ و ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻖ آن ﻣﺴﺘﻠﺰم اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -1ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان
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ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺤﺚ

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﭘﻴﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮعﺳﺎزي اﻗﺘﺼﺎد
ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﻳﻲ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺎوﻧﺪ ،ﻳﻚ ﭘﺎﻧﻞ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻫﻔﺪه ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻧﻴﺰ ﭘﻨﺞ
ﻧﻔﺮ از دﻫﻴﺎران و اﻋﻀﺎي ﺷﻮراﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ از روﺳﺘﺎﻫﺎي دﻫﻘﺎنآﺑﺎد ،رزﻳﻦ و ﺷﺮﻳﻒآﺑﺎد اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺸﺨﺼﺎت ،ﺳﻤﺖ و ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﺟﺪول  1آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -1ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻋﻀﺎي ﭘﺎﻧﻞ دﻟﻔﻲ
ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ

ﺳﻤﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ روﺳﺘﺎﻳﻲ زاﮔﺮس ،ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ
از اﻋﻀﺎي اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ

اداره ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﻳﻲ

ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺗﺸﻜﻞﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ اداره

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎد

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

ﻛﺸﺎورزي

زراﻋﺖ و ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ

اداره اﻣﻮر ﻋﺸﺎﻳﺮي

ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﻦ اداره

ﻣﺄﺧﺬ :ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي در راﻫﻜﺎر ﻣﺘﻨﻮعﺳﺎزي اﻗﺘﺼﺎد
ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﻳﻲ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺎوﻧﺪ ﺑﻮد و ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺘﺐ ،اﺳﻨﺎد ،ﻣﺪارك،
ﻣﻘﺎﻻت ،ﭘﻴﺸﻴﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮﺿﻮع ،ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﺎ ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﻲ ﻻزم ﺑﺮرﺳﻲ و از آن ﻣﻴﺎن ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم 27 ،ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﭘﻨﺞ دﺳﺘﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﺟﺪول  2آﻣﺪه اﺳﺖ.
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راهکارهای توسعة مناطق روستايی در.....
جدول  -2متغیرهای شناختهشده در راستای متنوعسازی اقتصاد جوامع روستایی
توسعه انواع

توسعه امکانات مقاصد گردشگری در نواحی روستایی ،تقویت و توسعه بومگردی ،تقویت

گردشگری

گردشگری کشاورزی ،توسعه گردشگریهای مذهبی ببا توجه به توانهای موجود
توسعه مشاغل خانگی در روستاها ،توسعه صنایع دستی روستایی ،حمایت و توسعه کارآفرینی

توسعه صنایعدستی

روستایی ،توسعه کشاورزی نوین در روستاها ،ایجاد بازارچههای محلی در روستاهای گردشگرپذیر،
حمایت از صنایع دستی در روستاها ،تقویت کسبوکارهای خانگی با تأکید بر توسعه صنایع روستایی
توسعه حمایتهای اجتماعی روستایی از قبیل بیمه و  ،...توسعه منابع انسانی روستایی با ارتقای سطح آموزش
و  ،...تقویت سرمایه اجتماعی در روستا ،فرهنگسازی و افزایش تعامالت روستاییان

توسعه منابع انسانی

ایجاد زیرساختهای ارتباطی در مناطق روستایی و نیز بین روستاها و مناطق شهری اطراف ،برقراری
ارتباطهای تلفنی و اینترنت در سطوح تمام روستاها
سرمایهگذاری در بخش صنایع تبدیلی ،افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی با شیوههای فرآوری

سرمایهگذاری در

برای اشتغالزایی بیشتر ،فعالسازی بخش خصوصی در عرصه اقتصاد روستایی ،ایجاد بنگاههای

زیرساختها

زودبازده ،صنعتیسازی روستا و انتقال اشتغال از بخش کشاورزی به بخش صنایع روستایی ،حذف
واسطهها و توسعه بازاریابی روستاییان ،ایجاد واحدهای صنعتی پرورش دام ،ایجاد کارگاهها و صنایع

سرمایهگذاری در

کوچک ،استفاده از ظرفیت تولید هر روستا متناسب با تنوع محصول ،توسعه صندوقهای خرد

تولید

روستایی

مأخذ :یافتههای پژوهش

از بین متغیرهای بیانشده ،پس از بررسی و حذف موارد مشابه ،در نهایت ،بیست متغیر
در این حوزه شناسایی و در قالب شیوة دلفی و با ابزار پرسشنامه ،به نخبگان موضوع برای
بررسی و سنجش ارائه شد .در ادامه ،ابتدا برای تسهیل در تحلیل متغیرها ،به تمام متغیرهای
شناساییشده کدهایی اختصاص یافت و پرسشنامهای تنظیم شد تا در قالب آن ،بتوان به تحلیل و
تفسیر بر اساس این متغیرها پرداخت .تمامی متغیرهای نهایی و انتخابشده همراه با کدهای
اختصاصیافته به آنها در جدول  1آمده است.

13

روستا و توسعه ،سال  ،42شمارة 92
جدول  -3متغیرهای نهایی برای تحلیل و شناسایی پیشرانهای متنوعسازی اقتصاد جوامع روستایی
متغیر

نام اختصاری

متغیر

نام اختصاری

توسعه انواع گردشگری

 =1گردشگری

توسعه صندوقهای خرد روستایی

 =12صندوق خرد

حمایت و توسعه کارآفرینی

 =2کارآفرینی

ایجاد واحدهای صنعتی در اطراف
محیطهای روستایی

 =11واحد صنعتی

توسعه امکانات گردشگری

 =1امکانات

پرورش صنعتی دام

 =14پرورش دام

توسعه مشاغل خرد خانگی

 =4مشاغل خرد

ایجاد کارگاههای کوچک

 =15کارگاه

 =5ظرفیت تولید

حمایتهای اجتماعی از قبیل بیمه

 =13بیمه

ایجاد بنگاههای زودبازده

 =3بنگاه

تقویت زیرساختهای ارتباطی

 =17زیرساخت

توسعه کشاورزی نوین

 =7کشاورزی

توسعه صنایع دستی

 =9صنایع دستی

استفاده از ظرفیت تولید هر
روستا

ایجاد بازارچههای محلی
گردشگری

 =8بازارچه

توسعه بازاریابی

 =12بازاریابی

ارتقای سطح آموزش

 =11آموزش

حذف واسطهها و داللها برای خرید
محصوالت زراعی
سرمایهگذاری در صنایع تبدیلی
مشارکت دادن بخش خصوصی در
سرمایهگذاری
-

 =19حذف دالل
 =18صنایع تبدیل
 =22بخش خصوصی

-

مأخذ :یافتههای پژوهش

پس از انتخاب مؤلفهها ،ماتریس اثرات متقاطع تنظیم و بار دیگر در اختیار کارشناسان
قرار داده شد (جدول  )4و از آنها خواسته شد تا تأثیرات متغیرها بر یکدیگر را بیان کنند.
چنانکه پیشتر تشریح شد ،سنجش میزان ارتباط متغیرها با اعداد بین صفر تا سه صورت گرفت
( =2عدم تأثیر =1 ،تأثیر ضعیف =2 ،تأثیر متوسط =1 ،تأثیر زیاد ،و حرف  Pبهمنزله وجود رابطه
بالقوه بین متغیرها) .همچنین ،شایان یادآوری است که برای سهولت تحلیل در نرمافزار ،یک نام
اختصاری 1برای تمام متغیرها انتخاب و بر آن مبنا ،تحلیلها انجام شد.

1 -short label
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جدول  -4ماتریس اثرات متقاطع برای توصیف تأثیرات متقابل متغیرها بریکدیگر
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مأخذ :یافتههای پژوهش

بر اساس نتایج بهدستآمده ،میزان درصد پرشوندگی کل ماتریس  98/25درصد بوده و
از مجموع چهارصد رابطه 157 ،رابطه با بیست متغیر معنیدار شده است .در ماتریس اثرات
متقاطع ،تأثیرات متقابل جمع اعداد سطرهای هر متغیر بهعنوان میزان تأثیرپذیری و جمع ستونی
هر متغیر میزان تأثیرگذاری آن از متغیرهای دیگر را نشان میدهد .الزم به ذکر است که
پایداری ماتریس بعد از سه بار چرخش به مقدار صد رسید و نشان از روایی و پایداری مناسب
15
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داشت .این چرخش برای متغیرهای اثرگذار بعد از چرخش اول  87درصد ،چرخش دوم 88
درصد و در نهایت ،چرخش سوم صد درصد حاصل شد .همانگونه که پیشتر گفته شد ،در
تحلیل توسط نرمافزار میکمک ،در مجموع ،دو نوع پراکنش معروف عبارتاند از سیستمهای
پایدار و ناپایدار .در سیستمهای پایدار که شبیه به حرف انگلیسی  Lاست ،برخی متغیرها از
تأثیرگذاری باال برخوردارند؛ و در سیستمهای ناپایدار ،متغیرها در حول محور قطری صفحه
پراکندهاند و در اکثر مواقع ،حالت بینابینی از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری دارند و شناسایی
تغییرهای کلیدی بهراحتی سیستم پایدار نیست .شایان یادآوری است که نمودار پراکنش در این
نرمافزار در خروجی آن (شکل  )1بهشرح زیر قابل توصیف است:
ناحیه یک :به متغیرهای راهبردی یا دووجهی تعلق دارد که بهصورت بسیار تأثیرگذار و بسیار
تأثیرپذیر عمل میکنند و در قسمت شمال شرقی نمودار قرار میگیرند .این متغیرها هم قابل
دستکاری و کنترل هستند و هم بر پویایی و تغییر سیستم تأثیر میگذارند؛ یعنی ،شاخصهای
ناپایداری را تشکیل میدهند .متغیرهایی که باالی خط قطری این ناحیه قرار میگیرند ،متغیرهای
«ریسک» نامیده میشوند ،زیرا ظرفیت تبدیل شدن به بازیگران کلیدی را دارند؛ یعنی ،بهسرعت
تغییرات بر آنها اثر میگذارند و آنها نیز این تغییرات را خیلی ســریع به متغیرهای وابسته در ناحیه
منتقل میکنند .متغیرهایی که زیر خط قطری این ناحیه قرار میگیرند متغیرهای «هدف» نامیده
میشوند و نتایج سیستم را به نمایش میگذارند .به دیگر سخن ،با دستکاری این متغیرها ،سیستم
تغییــرات تکاملی را در پیــش خواهد گرفت.
ناحیه دو :برنامهریزان بهندرت قادر به تغییر در متغیرهای قرارگرفته در ناحیه دو واقع در قسمت
شمال غربی نمودار هستند .این متغیرها ،بهعنوان بحرانیترین مؤلفهها ،بیشتر تأثیرگذار و کمتر
تأثیرپذیرند و متغیرهای «ورودی» محسوب میشوند.
ناحیه سه :متغیرهای واقع در این ناحیه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بســیار اندک دارند و نمیتوانند
متغیرهای راهبردی محســوب شــوند .این متغیرها در قسمت جنوب شرقی نمودار قرار میگیرند

16

راهکارهای توسعة مناطق روستايی در.....

و متغیرهای «مســتقل و مستثنا» نامیده میشوند .این متغیرها از سایر متغیرهای سیستم تأثیر
نمیپذیرند ،بر آنها اثر هم نمیگذارند و ارتباط بسیار کمی با سیستم دارند.
ناحیه چهار :متغیرهای این ناحیه نیز بهدلیل وابستگی شدید به سایر متغیرها ،خاصیت راهبردی
ندارند و بیشتر ،از سایر متغیرها نتیجه میشوند؛ اما متغیرهای ناحیه یک راهبردی بهشمار
میروند ،زیرا هم قابلیت کنترل توسط نظام مدیریتی را دارند و هم تأثیرگذاری آنها بر نظام
قابل قبول است.

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

شکل  -1توصیف نواحی چهارگانه پراکنش

با توجه به توضیحات پیشگفته ،نتایج نهایی تحلیل این نرمافزار برای بیست مؤلفه
واردشده در نرمافزار و موقعیت و پراکنش آنها در نمودار پراکنش نشان میدهد که در تحقیق
حاضر ،سیستم ناپایدار بوده (شکل  )2و پراکنش در چهار بخش این نمودار گسترده است،
بهگونهای که بیشترین تعداد مؤلفهها در نواحی اول و دوم قرار دارند.
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شکل  -2قرارگیری متغیرها در نقشة پراکنش

با توجه به شکلهای  1و  2و آنچه گفته شد ،در تحقیق حاضر ،مؤلفهها در چهار ناحیه و
بهصورت کامالً ناپایدار پراکنش داشتند .همانگونه که در شکل  2مشاهده میشود ،نحوه
پراکنش عوامل نشان میدهد که تنها پنج مؤلفه با درجه تأثیرگذاری باال در سمت شمال غربی
نمودار قرار دارند و از مهمترین مؤلفههای تأثیرگذار بر مسئله تحقیق بهشمار میروند .این
مؤلفهها عبارتاند از :استفاده از ظرفیت تولید هر روستا ،ایجاد واحدهای صنعتی در اطراف
محیطهای روستایی ،تقویت زیرساختهای ارتباطی ،حمایتهای اجتماعی از قبیل بیمه و نیز
ایجاد بنگاههای زودبازده.
در ناحیه دووجهی ،دو دسته متغیر یا مؤلفه قرار دارند :ریسک و هدف .متغیرهای
ریسک پیرامون خط قطری ناحیه شمال شرقی نمودار قرار دارند و از ظرفیت بسیار باال برای
تبدیل به بازیگران کلیدی (عوامل اصلی) سیستم برخوردارند که در تحقیق حاضر ،تنها دو
مؤلفه ریسکی مشاهده میشود ،که عبارتاند از ایجاد کارگاههای کوچک و ارتقای سطح
آموزش .همچنین ،در این ناحیه ،متغیرهای هدف نیز وجود دارند که زیر خط قطری این ناحیه
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قرار میگیرند و نتایج سیستم را به نمایش میگذارند .به دیگر سخن ،با دستکاری این متغیرها،
سیستم تغییــرات تکاملی را در پیــش خواهد گرفت .با این توصیف ،متغیرهای دارای تأثیر باال
و اما غیرقابل کنترل را نمیتوان متغیرهای راهبردی محسوب کرد .در تحقیق حاضر ،مؤلفههای
هدف عبارتاند از توسعه کارآفرینی ،توسعه انواع گردشگری ،توسعه صنایع دستی و ایجاد
بازارچههای محلی گردشگری.
در قسمت جنوب غربی نمودار ،مؤلفههای مستقل یا خروجی را شامل میشوند و قابلیت
تبدیل به عوامل کلیدی برای آیندهنگری و سناریوسازی را ندارند .این متغیرها عبارتاند از:
توسعه مشاغل خانگی ،توسعه کشاورزی نوین و توسعه بازاریابی .همچنین ،از جمله مؤلفههای
تأثیرپذیر در تحقیق حاضر عبارتاند از :مشارکت دادن بخش خصوصی در سرمایهگذاری،
سرمایهگذاری در صنایع تبدیلی ،حذف واسطهها و داللها برای خرید محصوالت زراعی و
پرورش صنعتی دام .شکل  1نشان میدهد که چگونه مؤلفههای پراکنده در چهار ناحیه تاثیرات
مسستقیم بر یکدیگر دارند.

شکل  -3مؤلفهها و تاثیرات مستقیم آنها بر یکدیگر
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از آنجا که در نرمافزار میکمک ،ضمن بررسی تأثیرات مستقیم ،به بررسی تأثیرات
غیرمستقیم هر متغیر پرداخته میشود ،مقادیر تأثیر هر متغیر در جدول  5مشخص شده و متغیرهای
کلیدی در این جدول قابل شناسایی است .این متغیرها ،بهترتیب ،کدهای  17-13-15-11-3-5را به
خود اختصاص داده و در جدول  5قابل مشاهدهاند .از اینرو ،در تحلیل نهایی ،میتوان چنین
برداشت کرد که از بین بیست متغیر مطرحشده توسط پانل دلفی که وارد تحلیل نرمافزار شدند،
تعداد شش مؤلفه بهعنوان پیشرانهای اصلی و کلیدی در تحقیق حاضر شناسایی شدند ،که
عبارتاند از :استفاده از ظرفیت تولید هر روستا ،ایجاد بنگاههای زودبازده ،ایجاد واحدهای صنعتی
در اطراف محیطهای روستایی ،ایجاد کارگاههای کوچک ،حمایتهای اجتماعی از قبیل بیمه و نیز
تقویت زیرساختهای ارتباطی.
توسعه زیرساختهای ارتباطی

در بین مؤلفههای پیشران و مؤثر ،مؤلفه «تقویت زیرساختهای ارتباطی» از باالترین
مقادیر اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم برخوردار بوده و در نمودار تأثیرات غیرمستقیم نیز
مشخص شده است که این مؤلفه تأثیراتی بر توسعه کارآفرینی و توسعه گردشگری و نیز توسعه
بازاریابی دارد .توسعه زیرساختهای ارتباطی بین روستاها و مراکز شهری و یا بین روستاها باهم
میتواند زمینهساز نفوذ توسعه باشد تا حلقههای ارتباطی بین مراکز روستایی و شهری تکمیل
شود .ناگفته پیداست که باید زمینه و بستر ممکن فراهم شود تا بتوان در ادامه ،گامهای بعدی را
برداشت و از اینرو ،ایجاد زیرساختهای ارتباطی در این زمینه بهویژه اهمیت دارد .تردیدی
نیست که ایجاد هرگونه شغل جدید به ارتباطات نیازمند است که گذشته از ارتباطات کالبدی
مانند راه و جاده ،میتواند ارتباطات اینترنتی را نیز شامل شود .توسعه راهها نقش اساسی در
توسعه و اشتغالزایی دارد و در این بخش ،آسفالت و بهسازی راههای روستایی از اهمیت ویژه
برخوردار است و بیشک ،در راستای تحول اقتصادی و نیز جذب سرمایهگذاری ،تقویت و
مناسبسازی راههای روستایی ،بسیار اهمیت دارد .به گفتة کارشناسان پژوهش حاضر ،این
راهکار همانند بستری اولیه برای تحقق سایر راهکارهای پیشنهادی است ،بهگونهای که اگر
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راههای مناسب وجود نداشته باشد ،امکان ورود گردشگر به مناطق مقصد گردشگری اندک
خواهد بود؛ و یا اگر سرمایهگذاری برای توسعه صنایع دستی صورت گیرد و در این راستا،
مشاغلی هم ایجاد شوند ،اما زیرساختهای الزم وجود نداشته باشد ،چگونه میتوان به بازار
فروش و بازاریابی اندیشید .از سوی دیگر ،اهمیت این راهکار وقتی روشنتر میشود که بدانیم
ایجاد هرگونه شغل زراعی و غیرزراعی مستلزم زنجیرهایی بههمپیوسته است که در مکانهای
مختلف ،به یکدیگر میپیوندند؛ تولید ،تبلیغ ،بازاریابی و فروش و فعالیتهایی از این دست،
بیشک ،تنها محدود به شغل ایجادشده نخواهد بود.
استفاده از ظرفیتهای روستا

در نمودارهای تأثیرات مستقیم مؤلفهها بر یکدیگر (شکل  )1و تأثیرات بالقوه مستقیم
متغیرهای کلیدی (شکل  ،)4مشاهده میشود که مؤلفه پیشران «استفاده از ظرفیت تولیدی هر
روستا» ،با نام اختصاری «ظرفیت» ،تأثیرات مستقیم بر برخی مؤلفههای دیگر دارد .برای نمونه،
این مؤلفه سبب تقویت تولید مشاغل خانگی میشود و در توسعه صنایع دستی در روستاها نیز
تأثیر مستقیم و مؤثر دارد؛ همچنین ،سبب میشود که «بازارچههای محلی گردشگری» شکل
گیرد و توسعه یابد .در شهرستان نهاوند ،سطح زیر کشت محصوالت باغی و زراعی بیش از
 39592هکتار است که از آن میان ،بیست درصد به کشت باغها و بقیه به زراعتهای ساالنه
اختصاص دارد؛ عمده تولیدات زراعی این شهرستان شامل گندم ،جو ،حبوبات ،یونجه و
چغندرقند است و این محصوالت  14درصد از ارزش تولیدات در کل استان همدان را به خود
اختصاص میدهند؛ همچنین ،این شهرستان رتبه اول جمعیت دام در استان همدان را داراست و
نیز بهعنوان قطب پرورش ماهی قزلآال در این استان شناخته میشود .از سوی دیگر ،شهرستان
نهاوند از قطبهای تولید و کاشت گیاهان دارویی و بزرگترین تولیدکننده گشنیز در کشور
است ،بهگونهای که شصت درصد از تولید این محصول در کشور بدین شهرستان اختصاص
دارد؛ همچنین ،شهرستان نهاوند ،با بهرهمندی از آبوهوای مساعد و بارشهای مناسب ،از
قطبهای اصلی کشاورزی استان محسوب میشود که در بسیاری از محصوالت تولیدی،
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جایگاه اول تا سوم را داراست و یکی از مراکز تولید هلو در استان بهشمار میرود ،که ساالنه
بیش از چهل هزار تن انواع هلو و شلیل را روانه بازار مصرف میکند .1افزون بر این ،شهرستان
نهاوند ،با قدمت بیش از هفت هزار سال ،مشهور به شهر سرابهای نُهگانه با طبیعتی بکر و زیبا
و اماکن تاریخی و مذهبی است که از آن میان ،میتوان به سراب گیان ،سراب گاماسیاب،
فارسبان ،ملوسان ،سراب کنگاور کهنه ،تپه باستانی گیان با تمدن هفتهزارساله ،تپه باستانی بابا
قاسم و پل زرامین اشاره کرد .مجموعة این ویژگیها نشان میدهد که این شهرستان از
ظرفیتها و توانهای بالقوه و بالفعل در بخش کشاورزی برخوردار است که باید با برنامهریزی
مناسب ،بتوان از این توانها و ظرفیتها بهره برد و موجبات توسعه این مناطق را فراهم آورد.
ایجاد بنگاههای زودبازده و واحدهای صنعتی در نواحی روستایی

از دیگر مؤلفههای پیشران با تأثیرات مستقیم و مؤثر بر سایر مؤلفهها میتوان به «ایجاد
بنگاههای زودبازده» ،با نام اختصاری «بنگاه» ،اشاره کرد که همانند مؤلفه قبلی ،تأثیرات مستقیم بر
تولید مشاغل خانگی ،توسعه صنایع دستی و نیز توسعه بازارچههای محلی گردشگری دارد .از
دیگر نکاتی باید بهصورت جدی بدان توجه شود« ،ایجاد واحدهای صنعتی در نواحی روستایی»
است که بر پایة یافتههای پژوهش حاضر ،این مؤلفه تأثیر مستقیم بر پرورش صنعتی دام و توسعه
کارگاه در نواحی روستایی خواهد داشت .شایان یادآوری است که شهرستان نهاوند رتبه اول
جمعیت دام در استان را داراست و توجه به صنعتیسازی پرورش دام در این شهرستان میتواند
بسیار مفید و مؤثر واقع شود و ضمن بهکارگیری و اشتغال دانشآموختگان مرتبط با این حوزه،
بهرهوری این صنعت را افزایش داد.

 -1مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند
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جدول  -5تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم مؤلفهها بر یکدیگر
مؤلفه

تأثیرگذاری

تأثیرپذیری

مجموع تأثیرگذاری
مستقیم و غیرمستقیم

1

مجموع تأثیرپذیری
مستقیم و غیرمستقیم
ستون

توسعه کارآفرینی

22

14

331111

1852275

توسعه امکانات گردشگری

23

14

9832435

3172949

توسعه مشاغل خانگی

11

23

8254488

4352725

توسعه انواع گردشگری

27

11

8751883

7111877

28

48

1132111

9297311

ایجاد بنگاههای زودبازده

25

17

1132111

5434524

توسعه کشاورزی نوین

27

23

4222132

4313121

توسعه صنایع دستی

17

8

9914539

5487324

21

13

4939715

9529819

توسعه بازاریابی

22

42

4747412

8314217

ارتقای سطح آموزش

45

17

7514341

3421224

12

19

9817893

5587722

12

11

7824151

4715394

پرورش صنعتی دام

21

11

2113229

1772155

ایجاد کارگاههای کوچک

21

15

5481438

4753185

12

12

1292323

3782711

43

11

7752453

2291427

استفاده از ظرفیت تولید هر
روستا

ایجاد بازارچههای محلی
گردشگری

توسعه صندوقهای خرد
روستایی
ایجاد واحدهای صنعتی در
اطراف محیطهای روستایی

حمایتهای اجتماعی از
قبیل بیمه
تقویت زیرساختهای
ارتباطی

مأخذ :یافتههای پژوهش
 -1سه مؤلفه  18 ،19و  ،22با توجه به عدم تأثیرگذاری قابل توجه (مقادیر کمتر از ده) ،در جدول ذکر نشدهاند.
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از سوی دیگر ،در تحقیق حاضر ،بررسی اثرات غیرمستقیم پیشرانها نیز بررسی شد و
همانگونه که در شکل  ،4قابل مشاهده است ،مؤلفههای پیشران بیانشده زنجیرههایی از ارتباطات
دارند که بهصورت غیرمستقیم با یکدیگر وصل هستند .برای نمونه ،مؤلفه پیشران «استفاده از ظرفیت
تولیدی هر روستا» اثر قوی بر «توسعه کارآفرینی» خواهد داشت و دارای اثرات متوسط بر توسعه صنایع
دستی ،توسعه بازاریابی ،توسعه انواع گردشگری و نیز توسعه مشاغل خرد خانگی است .مؤلفه «توسعه
حمایتهای اجتماعی نظیر بیمه و  ،»...با نام اختصاری «بیمه» ،ارتباطات قوی و غیرمستقیم با توسعه
صنایع دستی ،توسعه مشاغل خرد خانگی ،توسعه امکانات گردشگری و توسعه بازاریابی دارد .در
شکل  ،4خطوط پررنگ نشاندهنده تأثیرات قویتر است و در هر مؤلفه ،میتوان این تأثیرات بر سایر
مؤلفهها را مشاهده کرد.

شکل  -4تأثیرات غیرمستقیم مؤلفهها بر یکدیگر
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نتیجهگیری و پیشنهادها

تحقق توسعه روستایی مساعدت و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی مرتبط را میطلبد
تا از این رهگذر ،بتوان به تدوین ،اجرا و ارزیابی راهکارهای متناسب با شرایط موجود
پرداخت .بیشک ،بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود در نواحی روستایی ،ارتقای منزلت
اجتماعی روستاییان و جـایگـاه روستـاها در اقتصاد مـلی و در نهایت ،ایجاد بستـر الزم برای
شکـوفایـی و پیـشرفـت عدالـتمحـور روسـتاها از جمله اهداف توسعه روستایی است که در
این راستا ،شناسایی مسائل کلیدی و بررسی توان روستاها الزامی است.
ناگفته پیداست که عمده معضالت روستاها ناشی از کمبود درآمد است .مطالعات
مختلف نشان داده است که یکی از مهمترین اهداف توسعه اقتصادی (چه در شهرها و چه در
روستاها) ایجاد اشتغال است .آنچه از مجموع نکات یادشده نتیجه میشود ،ضرورت توجه به
اشتغالزایی در روستاهاست که در بطن تمام معرفهای عملیاتی نهفته است و از اینرو ،باید در
راستای تحقق آن تالش کرد .پیشنهادهای زیر در همین راستاست:
 توجه به بازاریابی محصوالت کشاورزی در شهرستان نهاوند برای عرضه مستقیم از سوی
تولیدکنندگان و کوتاهی دست دالالن؛
 ایجاد اتحادیه بازار برای تولیدکنندگان تا بتوانند در هر فصل از سال ،ضمن آگاهی از نیاز
بازار و قیمتها ،به بازار تضمینشده دسترسی داشته باشند؛
 توسعه کسبوکارهای کوچک برای زنان روستا با توجه به امکانات و توان روستاها؛
 توسعه صنایع دستی روستایی ،که سهم چشمگیری در ایجاد اشتغال ،افزایش درآمد و بهبود
معیشت روستانشینان ایفا میکند و میتواند اهداف «کمک به عمران و توسعه پایدار روستاها و
برای بهبود وضع اقتصادی اجتماعی روستانشینان»« ،تولید و تأمین بخشی از کاالهای موردنیاز
کشور» و «کمک به افزایش صادرات غیرنفتی» را تحقق بخشد؛ و
 تمرکز بر «حمایت و توسعه کارآفرینی روستایی» در برنامهها با توجه به نقش مهم
کارآفرینان در توسعه روستایی شهرستان نهاوند .در واقع ،کارآفرین با ارائه محصوالت و
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 میتواند جامعه را به سمت توسعه و پیشرفت توسعه روستایی در این،خدمات جدید
 شایسته است که این واقعیت در خطمشیهای برنامههای،شهرستان سوق دهد؛ از اینرو
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