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Rural development requires attention to the cultural, economic and social conditions as well
amenities and capacities of rural areas. Implementing the development strategies in each region
will fail without considering these issues. Therefore, the main purpose of this study was to
identify and prioritize development strategies in rural areas of Asadabad. Therefore, this research
was carried out through two stages using qualitative-quantitative method and a questionnairebased protocol. The statistical population of this study was 45 rural development organizations’
experts and rural informants in Asadabad County to identify the strategies and 8 experts to
prioritize these strategies, which were selected through purposeful (Typical Case) sampling
method. First, strengths, weaknesses, threats and opportunities of development in rural areas
were identfied using SWOT technique. Then, rural development strategies were prioritized based
on Analytic network process (ANP) analysis. The results showed that the "government's
Keywords:
financial support from farmers to buy new equipment for rural and agricultural development by
Rural Development,
providing low-interest credit facilities and long-term repayment" strategy was ranked as first
Strategic Planning
priority. The second and third important rural development strategies were:"diversification of
villagers' income and recruitment of educated young people through investing on agriculture,
Approach,
Diversification Strategy, tourism and agricultural processing industries " and "Formation of farmers' union or cooperatives
(farmers' network) to increase agricultural productivity and farmers’ bargaining power as well
Analytic Network
the sale of agricultural products and handicrafts". Given that diversification strategies have been
Process,
placed in higher priority, it is suggested that investment on rural off-farm activities like
Asadabad County.
handicrafts and tourism as well agricultural processing indestries be increased.
Copyright©2021, Geography and Development. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attributionnoncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original
work is properly cited.

Extended Abstract
1- Introduction

R

ecognizing the existing capacities in
the villages is very important because
only with complete information about
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various dimensions of institutional- legal,educational,
health and social security, infrastructure, human
resource development and rural development
economics, it is possible to have a complete plan for
proper use of natural and human resources in these
areas and achieve the most appropriate strategies of
rural development. In the studies and planning of
rural areas, identifying needs and prioritizing them
can ensure the success of programs. Planning for the
development of rural areas of Asadabad is no
exception to this rule. Therefore, in the present study,
the aim is to notice rural development procedures
based on strategic planning and prioritization of them
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in order to consider a futuristic perspective according
to the current situation, the opportunities and
potential threats ahead of rural development.
2- Method and Material
Pursuant to the purpose of the research, a
combination of qualitative-quantitative methods
was used. The qualitative SWOT analysis method
was used to find out the opinions of experts about
the shortcomings of rural development. Quantitative
method is also the use of Analytical Network
Process (ANP). In combining qualitative and
quantitative approaches in this research, first the
necessary strategies were extracted using the
SWOT matrix method and then they were
quantified where applying Analytical Network
Process method and the strategies were prioritized.
The statistical population of the qualitative part of
the research consisted of 45 experts, specialists of
some involved rural organizations. These people
were purposefully selected to recognize strengths,
weaknesses, opportunities and threats to rural
development that they answered to the SWOT
protocol in this phase. In the next stage of the
research, which was the step of quantifying the
findings, a questionnaire based on network analysis
and matrix and strategies was designed. Additionally,
8 rural development experts were purposefully opted
to respond the questionnaire of prioritization of
development strategies.
3-Results and Discussion
The analysis showed that according to the strengths,
weaknesses, threats and opportunities, development
strategies can be expanded in the study area, which
according to its final prioritization, the most
important of them are as follows:
- Government financial and information support to
farmers to purchase new equipment for rural and
agricultural development by providing lowinterest credit facilities and long-term repayment.
- Diversify the income of the villagers and attract
educated young people through investment in
livestock, horticulture and industrial sectors such as
ecotourism, tourism and agricultural conversioncomplementary industries.
- Forming a farmers’ union or cooperative (farmers'
network) to boost productivity (agriculture and
irrigation) and to increase bargaining power and
sales of agricultural products and/or handicrafts.
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- Development of commercial and industrial
agriculture along with productivity via the
development of mechanization and utilization of
appropriate communication network with other
rural and urban areas for marketing of agricultural
and livestock products.
- Government financial support and incentives for
entrepreneurship and job creation in the field of
application of technologies in the agricultural
sector such as modern irrigation equipment, inns
and smart warehouses.
- Turning the region into a hub of ecotourism and
rural tourism with private sector investment and
public sector support.
- Repairing and renovation of the village with
architectural and historical styles, equipping rural
welfare and communication infrastructure with
the assistance of government and private sectors
to attract domestic and foreign tourists.
Based on the final prioritization, it can be analyzed
that diversity strategies were ranked higher, and this
represents that the rural areas under study have
many strengths that can eliminate or reduce the
existing threats.
4-Conclusion
In the study and planning of rural areas, identifying
needs and prioritizing them can guarantee the
prosperity of programs. Since in most rural
development programs less attention has been paid
to the diversity of economic activities, and given
that each rural area has a different potential for
development, considering all the potential
capabilities of the villages can greatly mitigate
many problems of the villages that they are
struggling. Rural development planning requires a
process of evaluation and review in the field of
critical thinking of rural development to enable the
formation of the best intervention strategies in rural
areas, for the effectiveness of the results of the
development planning process. Examining and
recognizing the current state of development in
rural areas requires identifying facilities, strengths,
potentials, weaknesses and threats that can bring the
best approach and strategy in rural development.
Taking into account that the diversification
strategies were prioritized in the first and second
priority, it is proposed that it should be on the high
agenda that government institutions and agencies
should not ignore the helping and financial support
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of rural areas, free financial support or low-interest
loans and long-term repayments to rural villagers in
forms of agricultural projects, horticulture, tourism
and so on.
Keywords: Rural Development, Strategic Planning
Approach,DiversificationStrategy,Analytic Network
Process, Asadabad County.
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چکیده
توسعۀ روستایی مستلیم توجه به شرایط و ساختار فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و امکانات و ظرفیتهای
مناطق روستایی است .تعیین راهبردهای توسعه در هر منطقه بدون توجه به این مسائل با شکست مواجه
خواهد شد؛ بنابراین هدف کلی پژوهش حاضر ،شناسایی و اولویتبندی راهبردهای توسعه در مناطق
روستایی شهرستان اسدآباد بود؛ ازاینرو ،این پژوهش در دو مرحله به روش کیفی-کمی و با استفاده از
ابیار پروتکل-پرسشنامه انجام گرفت .جامعۀ آماری پژوهش 44تن از کارشناسان سازمانهای دستاندرکار
توسعۀ روستایی و مطلعان روستایی شهرستان اسدآباد بهمنظور شناسایی راهبردها و  8نفر از متخصصان
توسعۀ روستایی بهمنظور اولویتبندی این راهبرد ها بودند که به شکل هدفمند از نوع بارز در هر دو مرحله
انتخاب شدند .در مرحلۀ اول ،شناسایی نقاط قوت ،ضعف ،تهدیدها و فرصتهای توسعه در مناطق روستایی
به کمک الگوی  SWOTمورد بررسی قرار گرفت .در مرحلۀ دوم نیی با استفاده از الگوی  ANPاولویتبندی
راهبردهای توسعۀ روستایی تعیین شد .نتایج نشانداد که راهبرد «حمایت مالی دولت از کشاورزان برای
خرید تجهییات نوین توسعۀ روستایی و کشاورزی با ارائۀ تسهیالت اعتباری با بهرۀ کم و بازپرداخت
طوالنیمدت» در اولویت اول قرار گرفت .مهمترین اولویتهای بعدی شامل «متنوعسازی درآمد روستاییان
و جذب نیروهای جوان تحصیلکرده ازطریق سرمایهگذاری بر بخشهای دامداری ،باغداری و صنعتی مانند
صنعت اکوتوریسم ،گردشگری و صنایع تبدیلی-تکمیلی کشاورزی» و «تشکیل اتحادیه یا تعاونی
کشاورزان (شبکۀکشاورزان) برای افیایش بهرهوری تولیدات (کشاورزی و آبیاری) و افیایش قدرت چانهزنی

واژههای کلیدی:
توسعۀ روستایی ،رویکرد برنامههریهیی و فروش محصوالتکشاورزی و صنایع دستی» بود .با توجه به اینکه راهبردهای تنوع در اولویتهای باالتری
استراتژیک ،راهبرد تنوع ،فرایند تحلیل قرار گرفتند،پیشنهاد میشود حمایت از فعالیتهای غیرکشاورزی مانند صنایع دستی روستایی ،گردشگری
شبکهای ،شهرستان اسدآباد.
و صنایع تبدیلی کشاورزی بیشتر شود.

مقدمه
اصوال برنامهریزی در نواحی روستایی بهمنظور
ساماندهی و توسعۀ نواحی کمترتوسعهیافتۀ روستایی و
دستیابی به توسعۀ پایدار روستایی از دیرباز مورد توجه
صاحبنظران امر توسعه و سیاستگذاران و برنامهریزان
در سطح بینالمللی ،ملی و منطقهای بودهاست
(Yu&Yehua, 2003: 514؛ شریف شهیدی و همکاران،
 .)11 :7111حتی برخی صاحبنظران ،توسعۀ روستایی

را پیشنیاز توسعۀ ملی (جمعهپور )65 :7111 ،و جزئی
از برنامههای توسعۀ هر کشور میدانند (پاپلییزدی،
)61 :7115؛ زیرا روستاها بهعنوان یکی از بخشهای
مولد حیات و خودکفای کشور میتوانند نقش مؤثر و
بسزایی در اجرای سیاستها و برنامههای توسعۀ هر
کشور داشته باشند (مهدوی .)5 :7111 ،تأکید محققان
و صاحبنظران بر امر توسعۀ روستایی و شناسایی
راهبردهای توسعۀ روستایی بهدلیل اهمیت و جایگاهی

 -6استادیار توسعه روستایی ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران (نویسنده مسئول) y.mohammadi@basu.ac.ir
s.hedayati@agr.basu.ac.ir
 -4دانشجوی دکتری توسعۀ کشاورزی ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
k.hassanpour@stu.yu.ac.ir
 -9دانشجوی دکتری توسعۀ کشاورزی ،گروه مدیریت توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران
bayanatinasrin@agr.basu.ac.ir
 -4دانشآموخته ارشد توسعۀ روستایی ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان ،ایران
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است که روستاها در کشور دارند .مطابق با آخرین
سرشماری ،کل جمعیت روستایی کشور در سال 7116
معادل  16٥1درصد بوده و هنوز یکچهارم جمعیت
ایران در روستاها زندگی میکنند (مرکز آمار ایران
سرشماری عمومی نفوس و مسکن .)7116 ،عالوهبر
پتانسیل جمعیتی و نیروی کار روستایی که اکثریت
نیروی کار مولد هستند ،کارکردهای اقتصادی و
اجتماعی نواحی روستایی نیز قابلتوجه بوده و این
نواحی ازطریق تولیدات کشاورزی و صنایع دستی نقش
مهمی در اقتصاد ملی و امنیت غذایی کشور بازی
میکنند (رضوانی)1 :7111 ،؛ درنتیجه شناسایی
پتانسیلهای موجود در روستاها به شیوۀ نظاممند،
میتواند یکی از ابزار اصلی برنامهریزی و تدوین
راهبردهای توسعۀ روستایی در کشور باشد.
هرچند ،برنامهریزی توسعۀ روستایی در ایران در
طول نیم قرن گذشته با فراز و نشیبهای بسیار همراه
بوده (نوری و احمدی شاپورآبادی )16 :7111 ،و درتمام
برنامهریزیهای گذشته نتوانسته است موفقیت الزم را
درپی داشتهباشد و دچار ضعف و عدمیکپارچگی است
(فالحتبار711 :7115،؛ ورمزیاری و همکاران.)717 :7111 ،
مشکالتی ازقبیل برنامهریزی و مدیریت ضعیف ،فقدان
ساختاری مناسب برای مدیریت توسعۀ روستایی،
بیتوجهی به دانش بومی ،بیتوجهی به مشارکتهای
مردمی و سرمایۀ اجتماعی ،فقدان کشاورزی مکانیزه،
عدمارتقای بهرهوری از منابع پایهای تولید ،ضعف در
خدمات ترویج کشاورزی ،فقدان تنوعبخشی در
فعالیتهای اقتصادیوغیرکشاورزی،ضعف در گردشگری
روستایی و عدمگسترش بخشهای نوین اقتصادی از
مهمترین چالشهای پیشروی برنامههای توسعۀ
روستایی است (کالنتری و همکاران775 :7115 ،؛ فعلی و
همکاران771 :7111 ،؛ احمدی و همکاران )15 :7117 ،که
شاید بتوان ریشۀ همۀ این مشکالت را در نوع نگاه
برنامهریزی و فقدان یک دیدگاه استراتژیک بر پایۀ

فصلنامه جغرافیا و توسعه 711 

شناخت نقاط ضعف و قوت روستاها دانست .درمجموع،
نتایج تجربیات برنامهریزی توسعۀ روستایی در ایران
حکایت از نابرابری و ناهمسـانی در پهنۀ جغرافیایی
کشور و درون مناطق بهلحاظ برخورداری از اشتغال،
درآمد ،امکانات و بهطورکلی سطوح توسعه است که
پیامدهای این عدمتعادل منطقهای بهصورت سیل
مهاجرتهای روستا-شهری ،عقبماندگی برخی مناطق،
کاهش تولید داخلی قابلمشاهده است (فالسلیمان و
حجیپور .)11 :7111 ،برای رفع عدمتعادلهای توسعه و
نابرابری میان مناطق روستایی ،ضرورت برنامهریزی
راهبردی اجتنابناپذیر بوده تا بهواسطۀ آن شـرایط و
امکانـات مطلـوب درجهـت توسـعۀ یکپارچه فراهم
شود؛ برنامهریزی که در چارچوب آن ،شـناخت وضـع
موجـود ازحیث ویژگیهای اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،
سیاسـی ،طبیعی و جغرافیایی و تالش برای بهرهگیـری
مطلـوب از مواهب طبیعی و اسـتعدادهای انسـانی
(منـابع فیزیکی و نهادی) منطقه از گـامهـای بنیـادی
بهشمار میآید (زیاری)11 :7116 ،؛ بهعبارتی دیگر،
برنامهریزی توسعۀ روستایی نیازمند بازنگری در حوزۀ
اندیشۀ انتقادی توسعۀ روستایی است تا امکان
شکلگیری بهترین راهکارهای مداخله در نواحی
روستایی ،برای کارآمدی نتایج حاصل از روند
برنامهریزی توسعه فراهم آید و در این راستا شناخت
ظرفیتهای موجود در روستاها بسیار حائز اهمیت
است؛ زیرا تنها با داشتن اطالعات کامل در محورهای
مختلف نهادی -قانونی ،آموزشی ،بهداشت و امنیت
اجتماعی ،زیرساختی ،توسعۀ منابع انسانی و اقتصاد
توسعۀ کشاورزی روستاهاست که میتوان یک برنامۀ
کامل برای بهرمندی درست از منابع طبیعی و انسانی
این مناطق و دستیابی به مناسبترین راهبردهای
توسعۀ روستایی تدوین کرد (نعیمی و صدیقی:7111 ،
)61؛ زیرا تجربه بیانگر آن است که در اکثر مواقع،
بهکارگیری شیوههای سنتی و مرسوم برنامهریزی در حل
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مسائل توسعۀ روستایی کارآیی چندانی ندارد و باید
بهدنبال جایگزینهای مناسببرنامهریزی بود(فالسلیمان
وحجیپور.)17 :7111،برنامهریزی استراتژیک یاراهبردی،
بهعنوان یکی از پیشروترین شیوهها در نظامهای
برنامهریزی قرن حاضر و از مهمترین ارکان مدیریت
بهشمار میآید؛ چراکه ارتباط بین زمان حال سیستم با
آینده آن را ممکن میسازد ) .(Hofer, 2006: 43این
نوع برنامهریزی زمینۀ شناخت جامعتر و عمیقتر از
سیستم موردمطالعه را امکانپذیر کرده و درنتیجه
کمک میکند سیستم عملکرد بهتری ارائه دهد
).(Kraus et al, 2006: 336
برنامهریزی راهبردی نمایانگر فرایند تصمیمگیری
براساس منطق است .منطقیبودن بهمیزان استفاده از
اطالعات موجود در یک فرایند تصمیمگیری برای اتخاذ
بهترین تصمیم اشاره دارد (خیمنز.)611 :1171 ،
مهمترین ویژگی این نوع برنامهریزی ،دیدگاه
آیندهنگری آن با توجه به وضعیت موجود و فرصتها و
تهدیدهای پیشرو است؛ بهطوریکه از مناسبترین
رویکردهای برنامهریزی برای دستیابی به اهداف و
چشماندازهای آیندهنگر بهشمار میآید
).(Terrados & Almonacid, 2007: 1276
یکی دیگر از نقاط برجستۀ برنامهریزی راهبردی
برای توسعه روستاها ،تحلیـل سیستماتیک عوامل
داخلی و خارجی محیط روستاست است که با تعریف
نقاط قوت ،ضعف ،فرصتهاوتهدیدهای مناطق روستایی
میتواند به راهبردهای دسترسی پیدا کند که بر مبنای
استفاده از فرصتها ،ازبینبردن ضعفها و مقابله با
تهدید است ) (Yuksel & Dagdeviren, 2007: 3365و
این مشکل و نقطهضعف برنامهریزی از باال به پایین که
بدون توجه به تحلیل پتانسیلها و نقاط ضعف موجود
روستاهاست ،برطرف میکند؛ زیرا از خصوصیات بارز
برنامهریزی راهبردی دوری از برنامهریزی متمرکز،
آمرانه و خطی است (اسمعیلی و همکاران)116 :7111 ،؛
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بنابراین ،هدف پژوهش حاضر ،شناسایی راهبردهای
توسعۀ روستایی بر مبنای برنامهریزی استراتژیک و
اولویتبندی این راهبردها است تا بتوان دیدگاه
آیندهنگری را با توجه به وضعیت موجود و فرصتها و
تهدیدهای پیشروی روستاها را مورد توجه قرار داد.
برمبنای این هدف ،مرور منابع پیشین نشان میدهد که
مطالعات مختلفی به مطالعه و تدوین راهبردهای توسعۀ
روستایی با توجه به شرایط اقلیمی ،جغرافیایی و
اقتصادی مناطق مورد مطالعه خود پرداختند؛ اما باید
توجه داشت که شرایط هر منطقه با منطقهای دیگر
متفاوت است و نمیتوان راهبردهای توسعۀروستایی هر
منطقه را به مناطق روستایی با شرایط متفاوت تعمیم
داد؛ زیرا راهبردها براساس انطباق با استعداد و
ظرفیتهای هر منطقه تدوین میشوند (مسیبی و
همکاران .)711 :7111 ،بااینوجود ،ماحصل مرور منابع
انجامشده ،شناسایی راهبردهایی ازقبیل راهبرد
اکوتوریسم روستایی و گردشگری (هاشمی و غفاری،7
711 :1171؛ رضوانی و محمودی11 :7116 ،؛ کامیابی و
رجاییریزی715 :7115 ،؛ شریفشهیدی و همکاران،
777 :7111؛ نوری و زند1511 : 1171 ،1؛ موسوی و
همکاران11 :7115 ،؛ قربانی و همکاران115 : 1176 ،1؛
پورانجنار و همکاران716 :7116 ،؛ غالمی و همکاران،
15 :7111؛ حاجینژاد و همکاران717 :7111 ،؛ مهدوی و
همکاران ،)115 :7116 ،راهبرد توسعۀ کارآفرینی
روستایی (رکنالدینافتخاری و همکاران16 :7111 ،؛
خرمبخت ،)11 :7115 ،راهبرد مشارکت بخشهای
خصوصی و دولتی درجهت توسعۀ کشاورزی (خضری و
همکاران )711 :7111 ،و توسعۀ تعاونیهای تولید (عربی،
 )171 :7111راهبرد صنعتیشدن و توسعۀ کشاورزی با
برنامهریزی برای کاهشواسطهگری درجهت بازگرداندن
سرمایه و ارزش افزوده به روستاها ،توانمندسازی و
آموزش کشاورزان ،ارائۀ تسهیالت بانکیو ایجاد سندیکا
1-.Hashemi and Ghaffary
2- Noori and Zand
3-Gorbani et al
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و تشکلهای کشاورزی (Ommani,2011:971؛ تقیلو و

همکاران ،)616 :7111 ،راهبرد توسعۀ فناوری اطالعات
و ارتباطات (فاوا) در مناطق روستایی (هدایتینیا،
 ،)711 :7117راهبرد توسعۀ معیشتپایدار روستایی
(سجاسیقیداری و همکاران )711 :7111 ،و راهبرد
متنوعسازی فعالیتهای اقتصادی مناطق روستایی و
توسعۀ اشتغال (محمودی 711 :7111 ،؛ قاسمی و جوان،
 111 :7111؛ جمینی و همکاران )711 :7111 ،است.
تنوعبخشی به اقتصاد روستا ،جلوگیری از مهاجرت
بیرویه از مناطق روستایی ،کاهش نابرابریهای فضایی
بین مناطق روستایی و شهری نیز از سیاستها و
راهبردهای اساسی دولت در توسعۀ روستایی است
(محمودی .)711 :7111 ،در راستای متنوعسازی درآمد
و اقتصاد روستا ،توجه به اصل گردشگری و فراهمکردن
زیرساختهای آن ،یکی از بهترین راهبردهای توسعه در
مناطق روستایی شناختهشدهاست (اسدی محلچالی و
پیربابایی.)16 :7115 ،
مطالعۀ مسیبی و همکاران ( )711 :7111نیز نشان
داد که راهبرد برنامهریزی توسعۀ گردشگری و راهبرد
مشارکت مردمی در اولویت راهبردهای توسعه در
مناطق روستایی قرار دارند .ژانگ )1171( 7نیز معتقد
است راهبرد توسعۀ گردشگری روستایی میتواند
بهطورکامل از منابع گردشگری در مناطق روستایی
برای تنظیم و بهینهسازی ساختارهایصنعتی روستایی،
گسترش زنجیرۀ صنعتی کشاورزی ،توسعۀ خدمات
گردشگری روستایی ،ترویج اشتغال غیرکشاورزی،
افزایش درآمد کشاورزان و ایجاد یکپایگاه اقتصادی
جدید استفاده و یک راهبرد کامال مؤثر باشد.
ازطرفیدیگر ،نتایج مطالعۀ نوری و احمدی شاپورآبادی
( )771 :7111نشان داد که در زمینۀ مسائل راهبردی
توسعۀ روستایی از میان رویکردها «رویکرد مدیریتی-
نهادی» ،از میان راهبردها «راهبرد ظرفیتسازی برای
1-Zhang

پیشبرد اقتصاد روستایی» و از میان مقولهها ،موضوع
«رفع فقر و محرومیت و تعدیل الگوی توزیع ثروت»
بیشترین میزان توجه را در بین صاحبنظران توسعۀ
روستایی کشور به خود اختصاص دادهاست .در همین
راستا ،نتایج بررسی ژیائو و همکاران)155 :1171( 1
درخصوص پویایی راهبردهای معیشت در مناطق
روستایی نشان میدهد که راهبرد مناسبی برای ازبین
بردن فقر و بهبود معیشت گروههای کمدرآمد است.
همچنین نتایج بررسی دیروسا و همکاران:1171( 1
 )117نشانداد که ایجاد و بهروزرسانی مهارتهای
کارآفرینی روستایی در نواحی روستایی میتواند راهبرد
مؤثری در ایجاد اشتغال باشد.
اگر برنامهریزی را فرایند سیستماتیک بهمنظور
ساماندهی عقالیی رفتار انسان با پدیدهها توصیف کنیم،
برنامهریزی روستایی برخورد سیستماتیک در راستای
بهبود کیفیت زندگی جامعۀ روستایی ازطریق باالبردن
توان افراد این جامعه در استفادۀ بهینه از منابع،
فرصتها و توزیع عادالنۀ آن است (جمعهپور:7111 ،
)711؛ بهبیانیدیگر شناخت جامعۀ روستایی ،شناخت
امکانات و منابع موجود در نواحی روستایی ،شناسایی
ویژگیهای فرهنگی -اجتماعی جامعۀ روستایی و
دخلوتصرف معقول و منطقی در آنها ،شناسایی
هدفها و نیازهای جامعه ،شناسایی مزیتهای نسبی در
مناطق و نواحی مختلف روستایی و تعیین جهت
حرکتجامعۀ روستایی در آینده از مهمترین کارکردهای
برنامهریزی روستایی به شیوۀ راهبردی هستند (رضوانی،
.)161 :7111
در مطالعات و برنامهریزی نواحی روستایی ،شناسایی
نیازمندیها و اولویتبندی آنها میتواند موفقیت
برنامهها را تضمین کند (اسدیمحلچالی و پیربابایی،

 )16 :7115و برعکس تعیین الگوی توسعه بدون توجه
2-Jiao et al
3-.DeRosa et al
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مواد و روشها

ظرفیتها از دالیل شکست الگوها و برنامهریزیهای

باتوجه بهاینکه هدف تحقیقشناسایی و اولویتبندی

راهبردهای توسعۀ روستایی است (زیاری.)16 :7111 ،

مهمترین راهبردهای توسعۀ روستایی است .بر این

برنامهریزی در راستای توسعۀ مناطقروستایی شهرستان

اساس در این مرحله از تلفیق روشهای کیفی-کمی

اسدآباد نیز از این قائده مستثنی نیستند و با توجه به

استفاده شد .در این پژوهش تلفیق روشهای مختلف

اینکه شهرستان اسدآباد و مناطق روستایی آن بهلحاظ

مدنظر است که رایجترین نوع تلفیق در تحقیق است و

توانهای محیطی (منابع آبی قابلقبول ،زمین زراعی و

عبارت است از دو روش یا بیشتر برای بررسی یک

دشت حاصلخیز ،باغداری ،مراتع ،معادن طبیعی و وجود

پدیدۀ واحد و مناسب مفاهیم پیچیده و چندبعدی است

سنگهای متنوع ساختمانی ،جاذبههای گردشگری باال

(ادیبحاجباقری و همکاران .)11 :7111 ،در این تحقیق

و )...انسانی (نیروی انسانی جوان) موقعیت ارتباطی

برای پیبردن به نظرات کارشناسان و متخصصان دربارۀ

(قرارگرفتن در مسیر و نزدیکی به مرکز استان) دارای

کمیها و کاستیهای توسعۀ روستایی از روش تحلیل

وضعیت مناسبی هستند که پتانسیلها و ظرفیتهای

سوات

استفاده شده است که در دستۀ

زیادی برای توسعه دارد؛ ازطرفیدیگر ،براساس آمار

روشهای کیفی قرار میگیرد .همچنین روش کمی،

سرشماری سال  ،7116شهرستان اسدآباد دارای

استفاده از روش تجزیهوتحلیل شبکه 7است .در تلفیق

711هزار و  117نفر جمعیت است که از این میزان 16

روشهای کیفی و کمی در این پژوهش در ابتدا با

درصد در نواحی روستایی زندگی میکنند (مرکز آمار
ایران سرشماری عمومی نفوس و مسکن )7116 ،که

استفاده از روش ماتریسسوات (روشکیفی) راهبردهای
الزم برطبق نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها

توجه و اهمیت این مناطق را چند برابر میکند.

استخراج میشوند و پس از استخراج آنها با استفاده از

شهرستان اسدآباد  11روستای دارای سکنه و دو بخش

روش تحلیل شبکه اقدام به کمیکردن آنها میشود و

مرکزی و پیرسلمان و شش دهستان به نامهای

راهبردها اولویتبندی میشوند .مراحل انجام روش در

سیدجمالالدین ،کلیایی ،پیرسلمان ،جلگه ،چهاردولی و

شکل  7آمدهاست.

)(SWOT

دربندرود دارد؛ ازاینرو این تحقیق در پی پاسخگویی
به این پرسش است که نقاط ضعف ،قوتها ،تهدیدها و
فرصتهای توسعه درنواحی روستایی شهرستان اسدآباد
چیست و چه راهبردهایی برای توسعۀ نواحی روستایی
این شهرستان وجود دارد؟ با توجه به موارد باال ،هدف
کلی این مقاله شناسایی و اولویتبندی راهبردهای
توسعه در مناطق روستایی است.

)1- Analytical Network Process (ANP
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مرحلۀ :7شناسایی نقاط قوت ،فرصت ،تهدید و ضعف
مرحلۀ  :1غربالسازی نقاط قوت و ...اصلی
مرحلۀ  :1شناسایی راهبردهای متناسب با نقاط قوت و...
مرحلۀ  :1استفاده از  ANPبرای اولویتبندی راهبردها
شکل  :6مراحل انجام و تلفیق روش کیفی و کمی در مطالعۀ حاضر

تشریح مراحل کار و تلفیق دو روش کیفی -کمی
سوات سر واژۀ عبارات قوتها ،7ضعفها ،1فرصتها 1و
تهدیدها 1است .اگر منطق رویکرد سوات که همانا
عبارت است از اینکه یک راهبرد اثربخش باید قوتها
و فرصتهای سیستم را به حداکثر ،ضعفها و تهدیدها
را به حداقل برساند ،درست بهکار گرفتهشود .نتایج
بسیارخوبی برای انتخاب و طراحی یک راهبرد
اثربخش خواهد داشت (حاجیکریمی)716 :7111 ،؛
بهعبارتیدیگر ،یک روش که خالصۀ وضعیت فعلی را
برای کمک به طراحی یک برنامه برای آینده مشخص
میکند ) .(Hashemi and Ghaffary, 2017: 132از
مهمترین ضعفهای تحلیل سوات این است که
شناسایی اینکه کدام عامل یا گروه تصمیمات
استراتژیک را بیشتر تحتتأثیر قرار میدهد تا حدی
دشوار است؛ اما تحلیل شبکه ،مشکل یادشده را
برطرف میکند و اهمیت و وزن هر عامل نیز بهصورت
کمی قابلمحاسبه و رتبهبندی است و محققان زیادی
از این روش استفاده کردهاند (حاجیکریمی:7111 ،
715؛ سجاسیقیداری و همکاران761 :7111 ،؛ صحت و
پریزادی711 :7111 ،؛ زندبصیری و غضنفری71 :7111 ،؛
 Fabac& Zver, 2011: 205؛ Lee& Walsh, 2011:

364؛ .)Takano & Wickramasinghe, 2009: 6
فرایند تجزیهوتحلیل شبکه از چند مرحلۀ اساسی
1-Strengths
2-Weaknesses
3-Opportunities
4-Threats

طراحی ساختمان مدل ( ،)Wتعیین درجه اهمیت
عوامل سوات با استفاده از جدول مقیاس عددی
ساعتی ( ،)W1مشخصکردن ماتریس درونی عوامل
سوات باتوجه بهدیگر عوامل (،)W2ارجحیتهای درونی
عوامل سوات ( ،)Wfactorمحاسبۀ درجه اهمیت
درونی زیرعوامل سوات محاسبۀ درجه اهمیت کلی زیر
عوامل سوات ،محاسبۀ درجه اهمیت استراتژی با توجه
به زیر عوامل سوات ( )W4و در پایان مشخصکردن
ارجحیتکردن ارجحیتهای کلی استراتژیهای
جایگزین با توجه به ارتباط درونی عوامل سوات
تشکیل شدهاست (رهنمایی و همکاران15 :7111 ،؛
یوکسل و دادویرن .)1117 :1111 ،6در همۀ مراحل
مقایسات زوجی تعیین نرخ ناسازگاری نیز مهم است
(ساعتی .)711 :7111 ،5خاطرنشان میشود که برای
بهدستآوردن وزن نهایی که پاسخ همۀ افراد را
دربرمیگیرد ،از روش میانگیـن هندسـی استفاده
شدهاست .محاسبۀ وزن (اهمیت) معیارها و گزینهها و
نیز نرخ ناسازگاریماتریسهای مقایسهای درصورتیکه
تعداد پرسششوندگان بیش از یک نفر باشد ،براساس
میانگین هندسی پاسخ پرسششوندگان صورت خواهد
گرفت.

5-Yuksel and Dagdeviren
6-Saaty
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جامعۀ آماری و قلمرو پژوهش
جامعۀ آماری بخش کیفی پژوهش را  16نفر از
کارشناسان،متخصصانبرخی از سازمانهایدستاندرکار
روستایی و برخی از دهیاران روستاهای مورد مطالعه
تشکیل دادند که این افراد بهصورت هدفمند درجهت
شناسایی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای
توسعۀ روستایی درنظر گرفته شدند که در این مرحله
به پروتکل سوات پاسخ دادند و بعد از شناسایی و

تشکیل ماتریس سوات راهبردها با استفاده از ماتریس
تدوین شدند و در مرحلۀ بعدی تحقیق که مرحلۀ
کمیکردن یافتهها بود ،پرسشنامه مبتنیبر تحلیل
شبکه و ماتریس و راهبردها طراحی شد و  1نفر از
خبرگان توسعۀ روستایی بهصورت هدفمند برای پاسخ
به پرسشنامۀ اولویتبندی راهبردهای توسعه انتخاب
شدند .شکل  1قلمرو پژوهش را نشان میدهد.

شکل  :4قلمرو پژوهش

تهیه و ترسیم :نگارندگان7111 ،

یافتهها و بحث
تجییهوتحلیل یافتهها
در پروتکل ابتدایی مربوط به شناسایی نقاط قوت،
ضعف ،تهدیدها و فرصتها این عوامل توسط

پاسخگویان و جامعۀ آماری مورد مطالعه ارائه شدند.
در جدول  7این فهرست را مشاهده میکنید.
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جدول  :6ماتریس سوات
تجزیهوتحلیل درونی

راهبرد ()SO
 .7تبدیل کردن منطقه به قطب
اکوتوریسم و گردشگری روستایی با
سرمایهگذاری بخش خصوصی و حمایت
بخش دولتی ()S1O1O2
 .1توسعۀ کشاورزی تجاری و صنعتی
همراه با بهرهوری از طریق توسعۀ
مکانیزسیون و بهرهگیری از شبکه ارتباطی
مناسب با سایر نقاط روستایی و شهری
جهت بازاریابی محصوالت و تولیدات
کشاورزی و دامی ()S2S3S4O3
راهبرد ()ST
 .7متنوعسازی درآمد روستاییان و جذب
نیروهای جوان تحصیلکرده ازطریق
سرمایهگذاری بر بخشهای دامداری،
باغداری و صنعتی مانند صنعت
اکوتوریسم ،گردشگری و صنایع تبدیلی-
تکمیلی کشاورزی ()S1S2T1T2
 .1حمایت مالی و اطالعاتی دولت از
کشاورزان درجهت خرید تجهیزات نوین
توسعۀ روستایی و کشاورزی با ارائۀ
تسهیالت اعتباری با بهرۀ کم و بازپرداخت
طوالنیمدت ()S2S4T4

ماتریس SWOT

فرصتها ()O
 .7پرداخت اعتبارات بالعوض توسط دولت
درجهت ایجاد اشتغال در سطح روستا ()O1
 .1سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنعت
اکوتوریسم در شهرستان اسدآباد ()O2
 .1ارائۀ تسهیالت کمبهره توسط جهاد
کشاورزی درجهت مکانیزاسیون بخش
کشاورزی ()O3
 .1روند کاهش مشاغل دولتی و تأکید بر
کارآفرینی و خوداشتغالی با حمایت دولت
در منطقه ()o4
تهدیدها ()T
 .7عدمبازگشت نیروی فعال (قشر جوان)
تحصیلکرده به روستاها و روند مسنشدن
کشاورزان ()T1
.1جذابیت بخش صنعتی و خدمات شهری
در جذب نیروی کار کشاورزی (دستمزد
باالتر) ()T2
 .1نوسانات زمانی و مکانی پارامترهای
هواشناسی )نظیر بارش ،دما ،رطوبت) و
تغییرات اقلیمی ()T3
.1روند افزایش قیمت نهادههای کشاورزی
بهویژه تجهیزات نوین و کاهش قدرت خرید
کشاورزان ()T4

تجزیه و تحلیل بیرونی

نقاط ضعف ()W
.7بافت فرسوده و ضعف خدمات و امکانات
رفاهی،تفریحی و زیرساختی در مناطق روستایی
()W1
 .1آبیاری سنتی و پایینبودن بازدهی روشهای
آبیاری در مزارع ()W2
 .1نبود انبارهای ذخیره ،سردخانههای
محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی در
مناطق ()W3
 .1فقدان زیرساختهای اطالعاتی و ارتباطی
(اینترنت) برای فروش محصوالت و صنایعدستی
()W4
.6خردبودن اراضی زراعی و باغی و پایینبودن
سطح مکانیزاسیون کشاورزی ()W5
راهبرد ) (WO
 .7مرمت و نوسازی بافت روستا با سبکهای
معماری تاریخی و تجهیز زیرساختهای رفاهی
و ارتباطی روستایی با حمایت دولت و بخش
خصوصی جهت جذب گردشگران داخلی و
خارجی ()W1W4O2
 .1حمایت و تشویقهای مالی دولت از
کارآفرینی و اشتغالزایی در حوزه کاربرد
فناوریها در بخش کشاورزی مانند تجهیزات
نوین آبیاری ،سرخانهها و انبارهای هوشمند
()W2W3W5O3O4
راهبرد ()WT
 .7تشکیل اتحادیه یا تعاونی کشاورزان (شبکۀ
کشاورزان) برای افزایش بهرهوری تولیدات
(کشاورزی و آبیاری) و افزایش قدرت چانهزنی و
فروش محصوالت کشاورزی و صنایع دستی
()W2T3T4

نقاط قوت ()S
.7وجود جاذبههای طبیعی ،فرهنگی و
مذهبی و آثار باستانی در روستاهای
منطقه ()S1
 .1وجود اراضی مناسب و مستعد درجهت
تولید محصوالت باغی ،زراعی ،آبزیپروری
و دامی با موقعیت جغرافیایی خوب در
روستاهای منطقه ()S2
 .1وجود شبکهراههای مناسب ارتباطی با
سایر شهرهای مجاور و نزدیکی به راههای
اصلی درجهت بازاریابی محصوالت ()S3
.1وجود منابع آبی سطحی و زیرزمینی
مناسب در منطقه ()S4

مأخذ :نگارندگان7111 ،

همانطور که در جدول مشاهده میشود ،راهبرد
تهاجمی ،بازنگری ،دفاعی و تنوع از دل عوامل
موردنظر استخراج شدهاند .راهبرد یا استراتژی عبارت
است از چگونگی رسیدن از وضع موجود به وضع

مطلوب (نیکنامی .)11 :7111،در مرحلۀ بعدی ،درخت
تصمیمگیری طراحی شد که درشکل  1آن را مشاهده
میکنید.
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شکل  :9طراحی درخت تصمیمگیری برای اولویتبندی راهبردهای توسعه

تهیه و ترسیم :نگارندگان7111 ،

و ماتریس نهایی مقایسۀ زوجی مورداستفاده قرار
گرفتهاست .جدول  1این مقایسه را بههمراه نرخ
ناسازگاری نشان میدهد .الزمبهذکر است ،رنگ قرمز
نشاندهندۀ وزن بیشتر فرصتها نسبتبه نقاط ضعف
است .همانطورکه مالحظه میشود ،عامل نقاط قوت
با وزن باالتر نسبتبه بقیۀ نقاط قرار دارد و ماتریس
کلی  w1بهصورت ماتریس  7است.

در گام دوم ،مقایسۀ زوجی بین عوامل سوات (نقاط
قوت ،ضعف ،تهدیدها و فرصتها) انجام شده و وزن
آنها در جدول زیر مشخص شدهاست .همانطورکه در
مواد و روشها گفته شد 1 ،نفر از کارشناسان حیطۀ
توسعۀ روستایی و توسعۀ پایدار و آشنا به مناطق مورد
مطالعه برای انجام این مقایسهها انتخاب شدند.
پاسخهای افراد مقایسهکننده با استفاده از نرمافزار EC
محاسبه شدهاست و میانگین هندسی آنها در محاسبه

جدول  :4مقایسۀ زوجی بین عوامل سوات

وزن عوامل سوات

T

1/157

7/111

1/755

7

7/151

1/111

7/611

7

-

1/717

7

-

-

O

S

مقایسهزوجی

7

S

7

-

W

-

O

-

T

W

1/167 7/761

نرخ ناسازگاری= 1 /11مأخذ :نگارندگان7111 ،
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1/157
1/755

1/111
1/711
ماتریس  :6ماتریس مربوطبه w1

در تحلیل شبکه بین نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و
تهدیدها رابطه وجود دارد و بههمیندلیل گام سوم،
مشخصکردن ماتریس وابستگی درونی عوامل سوات
است که در این مرحله با مشخصکردن نحوۀ

ارتباط درونی عوامل سوات باید وزن آنها را محاسبه
کنیم .شکل  1وابستگی درونی میان عوامل سوات را
نشان میدهد.

شکل  :4وابستگی میان عوامل سوات

تهیه و ترسیم :نگارندگان7111 ،

با توجه به وابستگیهایی که در شکل  1آمدهاست
میتوان ماتریسهای زوجی را تشکیل داد .در
جدولهای  1تا  6میانگین وزن هندسی ماتریس

مقایسههای زوجی براساس وابستگی میان عوامل
سوات آمدهاست.

جدول  :9مقایسه زوجی بین عوامل سوات با توجه به نقاط قوت
وزن عوامل سوات
W
O
T

7/711
1/171
7

1/161
1/617
1/175

1/716
7
-

مقایسه زوجی

7
-

W
O
T
CR=1/11

جدول  :4مقایسه زوجی بین عوامل سوات با توجه به نقاط ضعف
مقایسه زوجی
وزن عوامل سوات
T
S
7
7/111
1/511
S
7
1/161
T
CR=1/11
جدول  :4مقایسه زوجی بین عوامل سوات با توجه به نقاط تهدیدها
مقایسه زوجی
وزن عوامل سوات
S
W

1/515
1/151

7/111
7

7
-

S
W
CR=1/11

مأخذ :نگارندگان7111 ،
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در این مرحله  W2بهدست میآید که این ماتریس
بهصورت زیر است .گام چهارم ،مشخصکردن
ارجحیت درونی عوامل سوات است که در این مرحله

ماتریس  W2را در ماتریس  W1ضرب کرده و ماتریس
 Wfactorبهدست میآید (ماتریس .)1

ماتریس  :4ماتریس مربوطبه ضرب ماتریس  W1و W2

در گام پنجم ،درجه اهمیت درونی زیر عوامل یعنی
عاملهای نقاط قوت ،ضعف ،تهدیدها و فرصتها با
استفاده از مقایسههای زوجی بهدست میآید که در
جدول  5در قسمت ارجحیت زیرعوامل آمدهاست و
حاصل مقایسه زوجی هر یک از عاملها با خودشان
بودهاست .برای خالصهترشدن کار تنها وزن زیرعوامل
در جدول آوردهشدهاست .پس از این مرحله نوبت به
عوامل سوات

نقاط قوت ()S

نقاط ضعف
()W

فرصتها ()O

تهدیدها ()T

محاسبۀ درجه اهمیت کلی زیرعوامل سوات میرسد
که زیرعوامل کلی ازطریق ضرب زیرعوامل یا همان
 WFctorدر  wsub-factorبهدست میآید که ارجحیت
کلی  wsub-factor globalنیز در این مرحله محاسبه
میشود که در ستون آخر آمدهاست .نتیجۀ محاسبات
در جدول  5آمدهاست.

جدول  :1ارجحیت کلی زیرعوامل سوات
ارحجیت
نرخناسازگاری
ماتریس
ارحجیـت
زیرعامل
کلی
زیرعامل
عامل
1/757
S1
1/111
S2
1/111
1/111
1/711
S3
1/156
S4
1/717
W1
1/175
W2
1/751
1/11
1/751
W3
1/711
W4
1/111
W5
1/111
O1
1/111
O2
1/17
1/111
1/111
O3
1/161
O4
1/161
T1
1/111
T2
1/11
1/761
1/711
T3
1/111
T4

ارحجیت کلی

1/117
1/711
1/151
1/761
1/111
1/116
1/115
1/111
1/111
1/161
1/111
1/111
1/151
1/166
1/111
1/111
1/116

مأخذ :نگارندگان7111 ،

در گام بعدی محاسبۀ میانگین هندسی وزنهای
راهبردها با توجه به زیرعوامل سوات بهدستمیآید که
در ماتریس  1آمدهاست .در گام بعدی ما ماتریس W4

را درماتریس ارجحیت کلی( )Wsub-factorضربمیکنیم
تا وزن نهایی استراتژیها بهدستآید (ماتریس .)1

فصلنامه جغرافیا و توسعه 711 

زمستان  ،9911سال هجدهم ،شماره 19

ماتریس  :9ماتریس کلی مربوط به وزن استراتژیها با توجه به زیرعوامل )(w4

ماتریس  :4محاسبۀ نهایی و ضرب ماتریس  w4در ماتریس ارجحیت کلی

همانطور که مالحظه میشود ،راهبرد تنوع  1با وزن
نهایی  1/55اولویت اول ،راهبرد تنوع  7با وزن نهایی
 1/1اولویت دوم ،راهبرد دفاعی  7با وزن نهایی 1/165

اولویت سوم را از دیدگاه متخصصان به خود اختصاص
دادند .جدول  1و شکل  6اولویتبندی نهایی
راهبردهای توسعۀ روستایی نشان میدهد.

شکل  :4الویتبندی و وزن نهایی راهبردها

تهیه و ترسیم :نگارندگان7111 ،
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با توجه به اولویتبندی نهایی میتوان اینگونه
تحلیل کرد که راهبردهای تنوع در رتبههای باالتری
قرار گرفتند و این نشان میدهد که نواحی روستایی
موردمطالعه دارای نقاط قوت بسیار زیادی هستند که
میتوانند تهدیدهای موجود را ازبینببرند یا کاهش
دهند .حمایت مالی ،ارتباطی و اطالعاتی دولت از
کشاورزان درجهت خرید تجهیزات نوین کشاورزی با
ارائۀ تسهیالت اعتباری کمبهره ،راهبردی مهم در
نواحی روستایی منطقه است .با توجه به اینکه منطقۀ
موردمطالعه دارای زمینهای حاصلخیز درجهت
کشاورزی است .میتوان ادعا کرد که راهبرد مهمی
درجهت توسعۀ کشاورزی و روستایی منطقۀ مورد
مطالعه است .همچنین ازلحاظ جغرافیایی و با توجه به
بارندگیهای خوب و مناسب در منطقه میتوان با
کمکهایمالی و اعتباری ،توسعۀ کشاورزی و روستایی
را تسریع کرد که با نتایج مطالعۀ عمانی ( )1177و
تقیلو و همکاران ( )7111و خضری و همکاران
( )7111مطابق و همخوان است که مشارکت و کمک
بخشهای خصوصی و دولتی درجهت تحقق توسعۀ
پایدار کشاورزی را الگوی مناسبی در این جهت معرفی
میکنند و ارائۀ تسهیالت بانکی را یکی از شرایط
توسعۀ کشاورزی ذکر میکنند .همچنین با نتایج
مطالعۀ اسدی محلچالی و پیربابایی ( )7115مطابقت
دارد که مهمترین راهبرد در مناطق روستایی را توسعۀ
کشاورزی میدانند .این راهبرد و البته اکثر راهبردهای
مهم مطالعۀ حاضر توسعۀ بخش کشاورزی را مدنظر
دارند و این نشان از اهمیت این بخش در توسعۀ
روستایی منطقۀ موردمطالعه دارد.
از دیدگاه پاسخگویان اولویت دوم به راهبرد
متنوعسازی درآمد روستاییان و جذب نیروهای جوان
تحصیلکرده ازطریق سرمایهگذاری بر بخشهای
دامداری ،باغداری و صنعتی مانند صنعت اکوتوریسم،
گردشگری و صنایع تبدیلی -تکمیلی کشاورزی تعلق
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گرفت که با توجه به شرایط منطقۀ مورد مطالعه نیز
این راهبرد میتواند با تنوع درآمدی روستاییان همراه
باشد .روستاهای منطقه هم ازنظر گردشگری و هم
ازلحاظ دامداری ،باغداری و صنایع تبدیلی میتوانند
این تنوع را ایجاد کنند که در این راهبرد سازمان
جهاد کشاورزی بههمراه بنیاد مسکن ،دفتر امور
روستایی و سایر دستاندرکاران امور روستا توانستهاند
تا حدودی این خالء رو جبران کنند؛ اما با توجه به
اولویت این راهبرد میتوان گفت هنوز در ابتدای راه
قرار دارند و با ظرفیتها و پتانسیلهای منطقه
میتوانند این راهبرد را در صدر امور خود قرار دهند.
متنوعسازی درآمد روستاییان در مطالعات بسیاری
ازجمله محمودی ()7111؛ قاسمی و جوان ()7111؛
جمینی و همکاران ( )7111مدنظر بودهاست که با
مطالعۀ حاضر همخوان و مطابق است.
از دیدگاه متخصصان ،رتبۀ بعدی راهبرد مناطق
روستایی موردمطالعه به راهبرد تدافعی تشکیل
اتحادیه یا تعاونی کشاورزان (شبکۀ کشاورزان) برای
افزایش بهرهوری تولیدات (کشاورزی و آبیاری) و
افزایش قدرت چانهزنی و فروش محصوالت کشاورزی
و صنایع دستی تعلق گرفت که باز هم میتوان این
نکته را ذکر کرد که اگر روستاییان باور داشتهباشند
مشارکت در یک کار گروهی و تعاونی باعث بهبود
وضعیت اجتماعی -اقتصادی آنها میشود ،این باور
میتواند در ایجاد نگرش مثبت نسبتبه مشارکت در
کار گروهی مؤثر باشد که ارگانهای ذیربط باید این
راهبرد را مدنظر قرار دهند و تشکلهای جدید تعاونی
در بخشهای مختلف روستایی ،کشاورزی ،دامداری و
سایر موارد مشابه ایجاد کنند .این یافته با نتایج
مطالعۀ عربی ( )7111در تشکیل تعاونیها مطابقت
دارد .راهبرد تهاجمی مهم که رتبۀ  1را از دیدگاه
مختصصان کسب کرد ،راهبرد توسعۀ کشاورزی
تجاری و صنعتی همراه با بهرهوری ازطریق توسعۀ
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مکانیزسیون و بهرهگیری از شبکۀ ارتباطی مناسب با
سایر نقاط روستایی و شهری درجهت بازاریابی
محصوالت و تولیدات کشاورزی و دامی است .منطقۀ
موردمطالعه ظرفیتباالیی در بخش تولیدات کشاورزی
و دامی دارد و در مسیر ارتباطی و نزدیک شهر همدان
و همچنین استان کرمانشاه قرار دارد؛ ازاینرو توجه به
این راهبرد نیز بسیار مهم و ضروری بهنظر میرسد که
با نتایج بررسی عمانی ( )1177و تقیلو و همکارا ن
( )7111نیز همخوان و مطابق است که صنعتیشدن و
توسعۀ کشاورزی با برنامهریزی برای کاهشواسطهگری
درجهت بازگرداندن سرمایه و ارزش افزوده به روستاها
را مدنظر دارند و راههای ارتباطی مناسب بین دو
استان مهم غرب کشور درجهت بازاریابی و کاهش
واسطهگری میتواند این راهبرد را مهم و پراهمیت
جلوه دهد.
راهبرد بازنگری مهم بعدی ،حمایت از کارآفرینی و
اشتغالزایی در بخش کشاورزی و همچنین بخش
فناروی اطالعات و ارتباطات روستایی (فاوا) است که با
نتایج بررسی رکنالدینافتخاری و همکاران ( )7111و
خرمبخت ( )7115در بخش کارآفرینی و اشتغالزایی
همخوانی دارد .در همین راستا یکی از اولویتهای
اساسی در فرایند برنامهریزی توسعۀ روستایی کشور،
توجه به فاوا است .توجه به مقولۀ توسعۀ فنآوری
اطالعات روستایی را میتوان در سند راهبردی توسعۀ
فاوا ملی (از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
تدوین شدهاست) ،طرح تکفا (در شورای عالی
اطالعرسانی تدوین شدهاست) ،چشمانداز بیست سالۀ
کشور و برنامۀ چهارم توسعه مشاهده کرد که در
همگی این برنامهها ،توجه به رشد جوامع روستایی و
نیز تجهیز روستاها به امکانات فاوا مطرح شدهاند که
در این راهبرد نیز مدنظر متخصصان قرار گرفتهاست
که با نتایج بررسی هدایتینیا ( )7117همخوانی دارد.
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تبدیلکردن منطقه به قطب اکوتوریسم و گردشگری
روستایی با سرمایهگذاری بخش خصوصی و حمایت
بخش دولتی ،راهبرد تهاجمی مهم بعدی است که
اولویت ششم را از دیدگاه متخصصان کسب کردهاست.
در مطالعات بسیاری این راهبرد مطرح شدهاست که
در اکثر مناطق و روستاهای موردمطالعه این شرایط
حکمفرماست و از پتانسیل گردشگری فوقالعادهای
برخوردار هستند .یکی از نقاط دیدنی و طبیعی در
شهرستان اسدآباد ،روستای زیبا و گردشگری ملهمدره
است .از زیباییهای طبیعی در این روستا ،وجود
رودخانهای است دیدنی با چشماندازی زیبا که از
چهلچشمه سرچشمه میگیرد که فضای پیرامون آن
برای گردشوتفریح ،مناسب خواهد بود .تاالب امامزاده
پیرسلمان از دیگر مناطق بکر روستاها است که در
نزدیکی این تاالب چشمههای آب معدنی شیرین نیز
مشاهده میشود .در اکثر مناطق روستایی جاذبههای
گردشگری فراوانی وجود دارد که قابلیت باالیی برای
توسعۀ اکوتوریسم ،گردشگری و طبیعتگردی دارند
که این یافته با نتایج مطالعات محققان زیادی (هاشمی
و غفاری711 :1171 ،؛ رضوانی و محمودی77 :7116 ،؛
کامیابی و رجاییریزی711 :7115 ،؛ شریفشهیدی و
همکاران11 :7111 ،؛ نوری و زند1516 :1171 ،؛ موسوی
و همکاران17 :7115 ،؛ قربانی و همکاران111 :1176 ،؛
پورانجنار و همکاران711 :7116 ،؛ غالمی و همکاران،
11 :7111؛ حاجینژاد و همکاران777 :7111 ،؛ مهدوی و
همکاران )116 :7116 ،مطابقت دارد.
درنهایت راهبرد بازنگری مرمت و نوسازی بافت روستا
با سبکهای معماری تاریخی و تجهیز زیرساختهای
رفاهی و ارتباطی روستایی در اولویت آخر راهبردهای
موردمطالعه قرار گرفت که این راهبرد نیز در راستای
گردشگری و توسعۀ آن بسیار مهم است .توسعۀ
زیرساختها در روستاهای گردشگری یکی از راههای
جذب بیشتر گردشگر بهشمار میرود که خوشبختانه
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با ایجاد طرحهای هادی روستایی در اکثر روستاها و
همچنین معرفی روستاهای هدف گردشگری ،با
همکاری بنیاد مسکن ،میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
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گردشگری استان همدان با معماری ویژهای مرمت و
بازسازی شدهاند تا در بستههای سفری گردشگران و
طبیعت دوستان قرار گیرند.

جدول  :7اولویتبندی نهایی راهبردهای توسعۀ روستایی در مناطق روستایی شهرستان اسدآباد

اولوی
ت

نماد

7

ST2

1

ST1

1

WT1

راهبرد
حمایت مالی و اطالعاتی دولت از کشاورزان برای خرید تجهیزات نوین درجهت توسعۀ روستایی و
کشاورزی با ارائۀ تسهیالت اعتباری با بهرۀ کم و بازپرداخت طوالنیمدت
متنوعسازی درآمد روستاییان و جذب نیروهای جوان تحصیلکرده ازطریق سرمایهگذاری بر بخشهای
دامداری ،باغداری و صنعتی مانند صنعت اکوتوریسم ،گردشگری و صنایع تبدیلی-تکمیلی کشاورزی
تشکیل اتحادیه یا تعاونی کشاورزان (شبکۀ کشاورزان) برای افزایش بهرهوری تولیدات
(کشاورزی و آبیاری) و افزایش قدرت چانهزنی و فروش محصوالت کشاورزی و صنایع دستی

وزننهایی
1/5611
1/1111
1/165

1

SO2

توسعۀ کشاورزی تجاری و صنعتی همراه با بهرهوری ازطریق توسعۀ مکانیزسیون و بهرهگیری از شبکۀ
ارتباطی مناسب با سایر نقاط روستایی و شهری درجهت بازاریابی محصوالت و تولیدات کشاورزی و دامی

1/1111

6

WO2

حمایت و تشویقهای مالی دولت از کارآفرینی و اشتغالزایی در حوزۀ کاربرد فناوریها در بخش
کشاورزی مانند تجهیزات نوین آبیاری ،سرخانهها و انبارهای هوشمند

1/1111

5

SO1

تبدیلکردن منطقه به قطب اکوتوریسم و گردشگری روستایی با سرمایهگذاری بخش خصوصی و حمایت
بخش دولتی

1/7111

1

مرمت و نوسازی بافت روستا با سبکهای معماری تاریخی و تجهیز زیرساختهای رفاهی و ارتباطی
WO1
روستایی با حمایت دولت و بخش خصوصی درجهت جذب گردشگران داخلی و خارجی
مأخذ :نگارندگان7111 ،

نتیجه
در مطالعات و برنامهریزی نواحی روستایی،
شناسایی نیازمندیها و اولویتبندی آنها میتواند
موفقیت برنامهها را تضمین کند .ازآنجاییکه در اغلب
برنامههای توسعۀ روستایی ،به تنوع در فعالیتهای
اقتصادی کمتر توجه شدهاست و با توجه به اینکه هر
ناحیۀ روستایی از توان متفاوتی برای توسعه برخوردار
است ،توجه به تمامی توانمندیهای بالقوۀ روستاها
میتواند تا حد زیادی روستاها را از مشکالت متعددی
که گریبانگیر آن هستند ،رهایی بخشد .برنامهریزی
توسعۀ روستایی نیازمند فرایند ارزیابی و بازنگری در
حوزۀ اندیشۀ انتقادی توسعۀ روستایی است تا امکان
شکلگیری بهترین راهکارهای مداخله در نواحی
روستایی ،برای کارآمدی نتایج حاصل از روند

1/7111

برنامهریزی توسعه فراهم آید .بررسی و شناخت وضعیت
موجود توسعه در مناطق روستایی نیازمند شناسایی
امکانات ،قوتها ،پتانسیلها ،ضعفها و تهدیدها است
که میتواند بهترین رویکرد و راهبرد را در توسعۀ
مناطق روستایی به ارمغان آورد؛ ازاینرو این تحقیق در
پی پاسخگویی به این پرسش بود که نقاط ضعف،
قوتها ،تهدیدها و فرصتهای توسعه در نواحی
روستایی شهرستان اسدآباد چیست و چه راهبردهایی
برای توسعۀ نواحی روستایی این شهرستان وجود دارد؟
نتایج پژوهش نشان داد که مهمترین نقاط قوت
عبارتاند از« :وجود جاذبههای طبیعی ،فرهنگی و
مذهبی و آثار باستانی در روستاهای منطقه(،»)S1
«وجود اراضی مناسب و مستعد درجهت تولید
محصوالت باغی ،زراعی ،آبزی پروری و دامی با موقعیت
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جغرافیایی خوب در روستاهای منطقه (« ،»)S2وجود
شبکهراههای مناسب ارتباطی با سایر شهرهای مجاور و
نزدیکی به راههای اصلی درجهت بازاریابی محصوالت
( »)S3و «وجود منابع آبی سطحی و زیرزمینی مناسب
در منطقه ( .»)S4همچنین «بافت فرسوده و ضعف
خدمات و امکانات رفاهی ،تفریحی و زیرساختی در
مناطق روستایی (« ،»)W1آبیاری سنتی و پایینبودن
بازدهی روشهای آبیاری در مزارع (« ،»)W2نبود
انبارهای ذخیره ،سردخانههای محصوالت کشاورزی و
صنایعتبدیلی در مناطق (« ،»)W3فقدان زیرساختهای
اطالعاتی و ارتباطی (اینترنت) برای فروش محصوالت و
صنایع دستی ( »)w4و «خردبودن اراضی زراعی و باغی
و پایینبودن سطح مکانیزاسیون کشاورزی ( »)w5از
نقاط ضعفی بودند که توسط متخصصان به آنها اشاره
شد .تهدیدهای موجود در راه توسعۀ روستایی منطقۀ
مورد مطالعه نیز شامل «عدمبازگشت نیروی فعال (قشر
جوان) تحصیلکرده به روستاها و روند مسنشدن
کشاورزان (« ،»)T1جذابیت بخش صنعتی و خدمات
شهری در جذب نیروی کار کشاورزی (دستمزد باالتر)
(« ،»)T2نوسانات زمانی و مکانی پارامترهای هواشناسی
)نظیر بارش ،دما ،رطوبت) و تغییرات اقلیمی ( »)T3و
«روند افزایش قیمت نهادههای کشاورزی بهویژه
تجهیزات نوین و کاهش قدرت خرید کشاورزان (»)T4
بودند .همچنین «پرداخت اعتبارات بالعوض توسط
دولت درجهت ایجاد اشتغال در سطح روستا (،»)O1
«سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنعت اکوتوریسم
در شهرستان اسد آباد (« ،»)O2ارائۀ تسهیالت کمبهره
توسط جهاد کشاورزی درجهت مکانیزاسیون بخش
کشاورزی ( »)O3و «روند کاهش مشاغل دولتی و تأکید
بر کارآفرینی و خوداشتغالی با حمایت دولت در منطقه
( »)o4فرصتهای توسعۀ روستایی منطقه بودند که
توسط کارشناسان شناسایی شدند .درنهایت راهبردهای
نهایی موردنظر تدوین شدند و سپس اولویتبندی آنها
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انجام شد که نتایج نشان داد که از دیدگاه متخصصان
توسعۀ روستایی راهبرد دوم تنوع ( )ST2یعنی «حمایت
مالی و اطالعاتی دولت از کشاورزان برای خرید
تجهیزات نوین درجهت توسعۀ روستایی و کشاورزی با
ارائۀ تسهیالت اعتباری با بهرۀ کم و بازپرداخت
طوالنیمدت» در اولویت اول قرار دارد .مشارکت و
کمک بخشهای خصوصی و دولتی درجهت تحقق
توسعۀ پایدار کشاورزی ،یک راهبرد مناسب و ارائۀ
تسهیالت بانکی ،یکی از شرایط توسعۀ کشاورزی است.
اولویت دوم ،شامل «متنوعسازی درآمد روستاییان و
جذب نیروهای جوان تحصیلکرده ازطریق سرمایهگذاری
بر بخشهای دامداری ،باغداری و صنعتی مانند صنعت
اکوتوریسم ،گردشگری و صنایع تبدیلی -تکمیلی
کشاورزی» بود.در اینمطالعات نیز بر راهبرد متنوعسازی
درآمد روستاییان با محوریت بخش گردشگری تأکید
شدهاست« .تشکیل اتحادیه یا تعاونی کشاورزان (شبکۀ
کشاورزان) برای افزایش بهرهوری تولیدات (کشاورزی و
آبیاری) و افزایش قدرت چانهزنی و فروش محصوالت
کشاورزی و صنایع دستی» ،سومین راهبرد مناسب
توسعۀ روستایی در شهرستان اسدآباد شناخته شد.
چهارمین راهبرد توسعۀ روستایی شامل «توسعۀ
کشاورزی تجاری و صنعتی همراه با بهرهوری ازطریق
توسعه مکانیزسیون و بهرهگیری از شبکۀ ارتباطی
مناسب با سایر نقاطروستایی و شهری درجهت بازاریابی
محصوالت و تولیدات کشاورزی و دامی» بود که در
زمرۀ راهبردهای تهاجمی قرار دارد .در ادامه« ،حمایت
و تشویقهای مالی دولت از کارآفرینی و اشتغالزایی در
حوزۀ کاربرد فناوریها در بخش کشاورزی مانند
تجهیزات نوین آبیاری ،سرخانهها و انبارهای هوشمند»،
پنجمین راهبرد مناسب توسعۀ روستایی شهرستان
اسدآباد شناخته شد که در زمرۀ راهبردهای بازنگری
قرار دارد.
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ششمین راهبرد« ،تبدیلکردن منطقه به قطب
اکوتوریسم و گردشگری روستایی با سرمایهگذاری
بخش خصوصی و حمایت بخش دولتی» بود« .مرمت
و نوسازی بافت روستا با سبکهای معماری تاریخی و
تجهیز زیرساختهای رفاهی و ارتباطی روستایی با
حمایت دولت و بخش خصوصی درجهت جذب
گردشگران داخلی و خارجی» نیز هفتمین و آخرین
راهبرد شناساییشدۀ توسعۀ روستایی در این مطالعه
بود.
پیشنهادها
با توجه به اینکه راهبردهای تنوع در اولویت اول و
دوم قرار گرفتند ،پیشنهاد میشود نهادها و ارگانهای
دولتی حمایتها و پشتیبانی مالی از مناطق روستایی
را نادیده نگیرند و حمایتهای مالی بالعوض یا
وامهای با سود کم و بازپرداخت طوالنیمدت به
روستاییان منطقه درقالب طرحهایکشاورزی ،باغداری،
گردشگری و غیره را در دستور کار خود قرار دهند.
هرچند که در چند سال اخیر وامهای مختص به
طرحهای دامپروری و کشاورزی درجهت تنوع درآمدی
روستاییان در اختیار آنان قرار گرفتهاست؛ اما بسیاری
از آنان از طریقۀ بازپرداخت و ضمانتهایی که برای
دریافت این وامها ارائه میکنند ،ناخشنود هستند که
مسئوالن دستاندرکار باید به این نکته توجه داشته
باشند .اصوال در راهبرد تنوع کاستن از تهدیدها با
استفاده از نقاط قوت مدنظر است که امید است
تهدیدهای مدنظر که در متن مقاله ذکر شد ،با این
پیشنهاد کاهش پیدا کنند.
با توجه به راهبرد تدافعی که در اولویت سوم قرار
گرفت ،پیشنهاد میشود تشکلهای جدیدی در سطح
دهستانها شکل گیرد که افراد خبره و ریشسفید آن
دهستان در آن عضو شوند و از ظرفیتها و پتانسیلهای
این تشکلها درجهت پیشبرد اهداف توسعۀ روستایی
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استفاده شود .این تشکلها با نام اتاق فکر دهستان
میتوانند نامگذاری شوند که راهی نو بهسمت توسعۀ
روستایی است .بهمنظور توسعۀ کشاورزی تجاری با
توجه ظرفیتهای کشاورزی منطقه (خاک حاصلخیز و
بارندگی کافی) پیشنهاد میشود ،پهنهبندی مناسبی
در الگوهای کشتهای منطقه صورت گیرد که متناسب
با بازار و نیاز شهرها و استانهای همجوار باشد.ازطرفی
زیرساختهای الزم درجهت تجاریسازی اولیۀ کشاورزی
ازجمله اجرایهای طرحهای خاکورزی حفاطتی
درجهت بهبود و تقویت خاک ،تجهیز اراضی زراعی با
سیستمهای آبیاری نوین ،بهبود ضریب مکانیزاسیون و
راهاندازی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و دامداری
باتوجه به ظرفیت مناطق روستایی باید انجام گیرد؛
هرچند در این زمینهها تالشهای زیادی ازسوی
ارگانهایی مانند جهاد کشاورزی صورت گرفتهاست
که یکی از بارزترین آن ایجاد شهرکهای گلخانهای
است که هم باعث افزایش تولیدات شده و هم باعث
اشتغالزایی شدهاست؛ ولی شاید ناکافیبودن آنها
باعث شدهاست که یکی از راهبردهای توسعۀ روستایی
تجاری و صنعتیشدن کشاورزی ،دامداری و باغداری
در منطقه باشد.
پیشنهاد میشود ازظرفیت فناوری اطالعاتی و ارتباطی
(فاوا) در حیطههای بازاریابی و درمجموع توسعۀ
منطقه کمک گرفتهشود.
درنهایت ظرفیت و پتانسیل گردشگری و اکوتوریسم
منطقه بسیار باالست .توجه جدی به توسعۀ امکانات
رفاهی و اقامتی گردشگران میتواند در زمینۀ بهبود
گردشگری مناطق روستایی مؤثر واقع شود .راه دیگری
که با توجه به این ظرفیت عظیم میتواند مفید باشد،
ایجاد اقامتگاههای بومگردی در نواحی روستایی و
همچنین تشکیل مدارس طبعیت باشد که بهنوبۀ خود
باعث ایجاد توسعه به معنای واقعی پایدار خواهد شد.
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