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ABSTRACT
In rural communities, diversifying sources of income through rural entrepreneurship by relying on the es�
tablishment of skills houses can be a good way to develop employment, reduce unemployment, increase
income and improve the quality of life of villagers. Entrepreneurship and Skills House is a popular and
voluntary organization that will work in line with the goals of entrepreneurship and empowerment, with
a village-centered approach in cooperation with residents, stakeholders and local and regional stake�
holders. It is an organization that promises rural development by training and discovering new ideas and
supporting them. In this regard, the present study aims to investigate and formulate optimal scenarios
for job creation in rural areas of East Guilan and by emphasizing the role of skills houses in creating
sustainable employment, tries to answer the question “What is a suitable scenario for sustainable job
creation based on skills houses?” The geographical scope includes the rural area of East Guilan and the
village analysis unit. In this research, 260 villages have been studied and to determine the indicators af�
fecting rural employment based on skills houses, 384 farmers, 400 local managers and elites, and 150
experts from organizations and institutions in charge of rural development participated. The results of
this study showed that the optimal scenario for the development of sustainable employment is based
on skills houses in the eastern region of Guilan; the scenario is “job creation compatible with the natural
environment”.

Copyright © 2021, Journal of Rural Research. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.
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Extended Abstract

1. Introduction
he development of rural areas is especially important in developing countries,

which are also more deprived. In rural communities, diversifying sources of income through rural entrepreneurship by relying on the establishment of skills houses can
be a good way to develop employment, reduce unemployment, increase income and improve the quality of life
of villagers. Entrepreneurship and Skills House is a popu-
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lar and voluntary organization that will work in line with
the goals of entrepreneurship and empowerment, with a
village-centered approach in cooperation with residents,
stakeholders and local and regional stakeholders. It is creating an organization that promises rural development by
training and discovering new ideas and supporting them.
Guilan province, due to its suitable geographical and
climatic location, despite all the problems that have been
mentioned for rural areas, has been able to maintain a high
population in its rural areas, and has a high potential for
various economic activities in agriculture, services and
industry. In the meantime, the rural areas of East Guilan,
due to having the highest percentage of ruralization and
agricultural and tourism potentials, have better conditions
for promoting and developing entrepreneurship and providing self-employment.
Creating skills houses can be a good way to develop
employment, reduce unemployment, increase income
and improve the quality of life of the villagers in this area.
The House of Entrepreneurship and Skills Training is a
grassroots and voluntary organization that will work in
line with the goals of entrepreneurship and empowerment, with a village-centered approach in cooperation
with local residents and stakeholders.

2. Methodology
The present study is applied in terms of purpose and in
terms of approach, it is a mixed research (quantitative and
qualitative) and it is descriptive-analytical in nature. The
geographical scope included the rural geographical area
of East Guilan and the analysis unit was rural areas. The
number of villages studied includes 20% of the total villages in the eastern part of Guilan (out of a total of 1294
villages, 260 villages were selected from homogeneous
topographic classes - an average of 6 villages in each rural
district). The statistical population includes rural households, local managers and elites, and experts involved in
institutions and organizations in charge of rural affairs,
which are as follows: To determine the sample size of the
rural community and local natives, the Cochran method
was used, which includes 385 households that had a rural
economy. In the community of elites and village managers: purposefully 400 village heads, village councils,
trustees and local elders were interviewed. In connection
with the experts involved, which included experts at the
county and province levels, 109 people were interviewed
in a targeted manner. The IPA model was also used to assess the current situation of villages for allocating skills
houses. Also, the MICMAC model was used to identify
important factors in rural employment in the eastern re-
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gions of Guilan with emphasis on skills houses. In the
next step, based on the effective and affected variables,
the most important descriptors of the research problem
were identified and in the wizard scenario environment,
for each of the variables obtained from MICMAC software, three possible modes were developed. Then, each
mode was ranked using the expert opinion and finally,
the scenario was developed. Based on this, three possible final states were obtained, which include the most
desirable scenario, the middle state scenario and the most
undesirable scenario, respectively. Finally, the status of
influential variables in three cases of future scenarios was
examined and identified.

3. Results
In relation to the eastern region of Gilan, because the
level of study is rural and the variety of products and the
number of beneficiaries is very high, it is necessary to determine the optimal location for the establishment of skills
houses and training centers for the villagers in a way to be
accessible to all. In addition, the selected level should be
enough to know the potentials well and provide the necessary and appropriate skills and training. In documentary
and field studies, interviews with managers, local trustees,
the rural community and a survey of rural experts, it was
found that rural centers can be a good place to set up skills
houses because these places, on the one hand, are known
to the rural community and are easier to access and on
the other hand, in the current situation, these places are
considered as service centers for their backyard areas.
After reviewing and determining the variables affecting
entrepreneurship compatible with the rural environment,
using the expert opinion in MICMAC software, the relationships between the variables were studied and then
appropriate strategies for sustainable employment in the
region were developed. In this regard, fourteen influential
factors were identified in the eastern region of Gilan and
for each factor, three favorable, moderate and unfavorable
conditions were considered. Thus, after writing the strategies at the three levels mentioned, forty-two strategies
were obtained. Then, with the help of scenario wizard
software, strategies were reviewed.

4. Discussion
By directing the activities of the training houses towards
the "environmentally friendly employment generation"
scenario, we can create employment, diversify economic
activities, introduce technology and instill a sense of newness in rural people, and return the migrant labor force to
the village. It generates income in the village, and also
by setting up businesses that are compatible and some-
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what independent of the natural environment, preserves
the natural environment, reduces the destruction of forests
and pastures, prevents the change of use of fertile areas,
prevents unconventional use of land, etc. In this regard,
the obtained scenarios are as follows:
Favorable situation: job creation compatible with the
natural environment
Intermediate status: job creation compatible with the
natural environment
Unfavorable situation: job creation incompatible with
the natural environment

5. Conclusion
After examining the influential and objective variables,
in achieving the goals of rural employment, the variables
were studied and combined to achieve the most probable
employment scenarios in rural areas. Considering the descriptors and main components in each of the developed
scenarios, it is clear that the second scenario, "employment in a natural environment", is the best scenario for
this region and according to the current situation, important variables in this area including the existence of rich
agricultural resources and natural resources for promoting
all kinds of tourism and also the existence of indigenous
handicrafts, these potentials can be used to develop all
kinds of environmentally friendly workshop businesses
in this region. In addition to numerous economic benefits,
this policy can be a suitable and compatible policy in
terms of cultural, physical, and demographic aspects, and
it can also protect the environment of the region.
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تبیین نقش استقرار خانههای مهارتآموزی در توسعه اشتغال پایدار روستایی با روش سناریونگاری
(موردمطالعه :نواحی روستایی شرق گیالن)
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 -1استادیار ،گروه مطالعات ناحیهای ،پژوهشکده محیطزیست ،جهاد دانشگاهی گیالن ،رشت ،ایران.
 -2کارشناس پژوهشی ،گروه مطالعات ناحیهای ،پژوهشکده محیطزیست ،جهاد دانشگاهی گیالن ،رشت ،ایران.
 -3مربی ،گروه مطالعات ناحیهای ،پژوهشکده محیطزیست ،جهاد دانشگاهی گیالن ،رشت ،ایران.

تاریخ دریافت 05 :مهر 1399
تاریخ پذیرش 15 :فروردین 1400

کلیدواژهها:

کارآفرینی روستایی،
خانههای مهارتآموزی،
اشتغال پایدار،
سناریونگاری ،شرق گیالن

در جوامع روستایی ،تنوع بخشیدن منابع درآمدی از طریق کارآفرینی روستایی با تکیه بر ایجاد خانههای مهارتآموزی میتواند راهکار
مناسبی در جهت توسعه اشتغال ،کاهش بیکاری ،افزایش درآمد و بهبود کیفیت زندگی روستاییان باشد .خانه کارآفرینی و مهارتآموزی،
تشکلی مردمی و داوطلبانه است که در راستای اهداف کارآفرینی و توانمندسازی ،با رویکرد روستا محوری با همکاری ساکنان ،ذینفعان  
و ذیمدخالن محلی ،ناحیهای و منطقهای فعالیت خواهد کرد .ایجاد سازمانی که با مهارتآموزی و کشف ایدههای جدید و حمایت از
آنها توسعه روستایی را نوید میدهد .در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی و تدوین سناریوهای بهینه برای اشتغالزایی مناطق
روستایی شرق گیالن و با تأکید بر نقش خانههای مهارتآموزی در ایجاد اشتغال پایدار ،در تالش است تا به این سؤال پاسخ دهد که
سناریوی مناسب برای تدوین برنامه اشتغالزایی پایدار مبتنی بر خانههای مهارتآموزی کدام است؟ سطح جغرافیایی شامل پهنه روستایی
شرق گیالن و واحد تحلیل روستا است .در این پژوهش  260روستا موردبررسی قرار گرفته و در ارتباط با تعیین شاخصهای تأثیرگذار
بر اشتغال روستایی مبتنی بر خانههای مهارتآموزی 385نفر به روش کوکران از فعاالن اقتصادی به روش کوکران 400 ،تن از مدیران و
نخبگان محلی و  150نفر از کارشناسان سازمانها و نهادهای متولی توسعه روستایی مشارکت داشتهاند .نتایج این پژوهش نشان داد که
سناریو بهینه برای توسعه اشتغال پایدار مبتنی بر خانههای مهارتآموزی در ناحیه شرق گیالن؛ سناریوی «اشتغالزایی سازگار با محیط
طبیعی» است.

مقدمه
توسعه مناطق روستایی ،بهویژه در کشورهاي درحالتوسعه که
از محرومیت بیشتري نیز برخوردارند ،اهمیت زیادي دارد .بهطور
کلی ،در جهان امروز روستاییان از وضعیت نامطلوبی در رابطه با
سطح زندگی و رفاه برخوردارند (Ghadiri Masoom et al., 2017:
) .3نگاهی گذرا به نواحی روستایی در کشورهای درحالتوسعه
نشان میدهد که روستاها با مشکالت متعددی از قبیل کمبود
فرصتهای شغلی متناسب با نیازهای جامعه روستایی ،عدم
دسترسی به منابع مالی و اعتبارات ،عدم وجود انگیزههای الزم برای
انتقال سرمایه به مناطق روستایی ،پایین بودن درآمد و پسانداز،
شکلگیری اندک سرمایه ) ،(Seyed Alipour et al., 2016مواجه
هستند که به رشد اقتصادی پایین ،عدم شکوفایی ظرفیتها،
پایین بودن استانداردهای زندگی در این مناطق منجر شده است

) .(RokNanuddin Eftekhari et al., 2013, 48بر این اساس الزم
است تا با برنامهریزی برای مناطق روستایی و ایجاد ساز و کاری به
منظور تنوعبخشی به فعالیتها ،وضعیت معیشتی و اقتصادی این
مناطق را بهبود بخشید .چرا که در جوامع روستایی ،کارآفرینی
میتواند برطرفکننده بسیاري از چالشها از جمله بیکاري ،درآمد
پایین و فقدان تنوع اقتصادي باشد ) .(Archibong, 2004زیرا شرط
الزم براي رشد و توسعه هر جامعهای ،ایجاد اشتغال است (Tatar
) & Çelik, 2011: 121و نیروي انسانی مهمترین عامل توسعه هر
کشور است ).(Savari et al., 2013: 125
کارآفرینی و کارآفرینان بهعنوان نماد تالش و موفقیت و
همچنین ،منشأ تحوالت بزرگ در زمینههای تولیدي ،خدماتی،
تجاري و نیز ،موتور محرك توسعه ،پیشرفت اقتصادي ،ایجاد شغل
و اصالح اجتماع محسوب میشوند ) (Urbano et al., 2010: 5تا
جایی که اقتصاد کشورهاي توسعهیافته و درحالتوسعه براي فرار
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از بیکاري با کمک نیروي کارآفرینی ،حیاتی دوباره یافته و این
مهم موجب توجه خاص کشورهاي مختلف به موضوع کارآفرینی
شده است .در جوامع روستایی ،کارآفرینی میتواند برطرفکننده
بسیاري از چالشها از جمله بیکاري ،درآمد پایین و فقدان تنوع
اقتصادي باشد ).(Archibong, 2004
در این بین ،مناطق روستایی شرق گیالن به جهت دارا بودن
بیشترین درصد روستانشینی و برخورداری از پتانسیلهای
کشاورزی و گردشگری ،از شرایط بهتری برای ترویج و توسعه
کارآفرینی و فراهم نمودن بستر خوداشتغالی برخوردار است.
این امر در نتیجه ایجاد خانههای مهارتآموزی میتواند راهکار
مناسبی در جهت توسعه اشتغال ،کاهش بیکاری ،افزایش درآمد و
بهبود کیفیت زندگی روستاییان این ناحیه باشد .خانه کارآفرینی
و مهارتآموزی ،تشکلی مردمی و داوطلبانه است که در راستای
اهداف کارآفرینی و توانمندسازی ،با رویکرد روستا محوری با
همکاری ساکنان و ذینفعان محلی فعالیت خواهد کرد.
ایجاد سازمانی که با مهارتآموزی و کشف ایدههای جدید
و حمایت از آنها در جهت توسعه اشتغال پایدار ،زمینه رونق
اقتصادی و به دنبال آن توسعه روستایی را نوید میدهد .در این
راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی و تدوین سناریوهای بهینه
برای اشتغالزایی مناطق روستایی شرق گیالن و با تأکید بر نقش
خانههای مهارتآموزی در این روند ،در تالش است تا به این سؤال
پاسخ دهد که سناریوی مناسب برای تدوین برنامه اشتغالزایی
پایدار مبتنی بر خانههای مهارتآموزی کدام است؟

مروری بر ادبیات موضوع
رویکرد نهادگرایی یکی از متأخرترین رویکردهایی است که
بهویژه از دهه  1990در ادبیات توسعه محلی و منطقهای مطرح
گشته است .نهادگرایی به جای تمرکز بر آمارهای جمع شده در
رابطه با رشد و توسعه ،در مورد تبیین ویژگیهای اساسی و نوع
رشد و توسعه است .در واقع این رویکرد با تمرکز بر دارائیهای
مجزای محلی و قابلیتهای اقتصادی درونی بهعنوان پایهای برای
توسعه تلقی میشود ) .(Faraji Rad & Kazemian, 2012: 1دانش
یکی از مفاهیم و اصطالحات تأثیرگذار در رویکرد نهادی و بهویژه
در ارتباط با توسعه است .در واقع میتوان گفت در پایهایترین
سطح ،دانش بهعنوان ظرفیت و توانایی برای تولید و ابداع ایدهها،
افکار ،فرآیندهای جدید و عملیاتی کردن موارد فوق در درون
فرآیند توسعه دیده شده است ).(Huggins & Thompson, 2015
وجود دانش بومی در سطح گستردهای از روستاها و مسیرهای
انطباق آنها با منابع طبیعی یکی از مهمترین مزیتهای موجود
در روستا محسوب میشود .از طرفی ادغام دانش بومی و نوین،
عاملی است که به ایجاد اعتماد در بین پژوهشگران و روستاییان
میانجامد و سبب غنی شدن دانش بومی روستاییان میشود
) .(Imani & Momeni, 2018: 219ایجاد نهادههایی به منظور
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مهارتآموزی به روستاییان و ارتقای دانش بومی آنها عالوه بر
اینکه موجب بهبود وضعیت اقتصادی آنها خواهد شد ،باعث
پایداری منابع طبیعی و حفاظت از آن نیز خواهد شد .چرا که
یکی از نتایج بهبود وضعیت اقتصادی روستاها کاهش فشار وارده
بر منابع طبیعی و حفظ و نگهداری آن است .توسعه روستايي
از اهداف اصلي پروژهها و برنامههای اجرايي در این حيطه بوده
و آموزش و ارتقاء مهارت روستایيان از عوامل اساسي و مهم
در تقويت و پايداري توسعه روستايي است ).(Azkia, 2008: 56
همچنین سرمایه زیرساختی روستا  نقشی مؤثری در ایجاد بهینه
شرایط تولید خواهد داشت ).(Ebrahimzadeh Rastin et al., 2019
تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه ،از ابزارهای
پیشرفت کشورهای درحالتوسعه است & (Safari Ali Akbari
) .Sadeghi, 2017: 98در اين ميان سرمايه انساني که توانايي فرد
براي انجام كار تعريف میشود شامل سالمت فيزيكي ،بدني،
دانش ،مهارت و انگيزه و نگرش فرد است .سرمايه انساني رابطه
مستقيمی با آموزش و مهارتآموزی داشته و يكي از مسيرهاي
دستیابی به سرمايه انساني و متعاقب آن نيل به توسعه پايدار
كسب مهارت است ) .(Malashahi & Malashahi, 2013: 11تجهيز
نيروي انساني و حركت به سوي توسعه پايدار زماني ميسر است
كه روستایيان به حد كافي تعليم ديده و مهارتهای متنوع و مفيد
و كاربردي را فراگيرند و طي اين آموزشها تغييرات مفيدي در
زندگي روستایيان ايجاد گردد ).(Mulla Shahi et al., 2012
نظام روستا و روستانشینی همواره با چالشهای متعددی
روبهرو بوده است .بررسیها نشان میدهد عواملی چون ضعف
حمایتی ،موانع اقتصادی ،موانع فرهنگی و اجتماعی ،ضعف دانش
و اطالعرسانی ،موانع خانوادگی و نبود قوانین مرتبط میتواند
از موانع مهم در عدم موفقیت برنامههای توسعه روستایی باشد
) .(Rahmanian et al., 2017همچنین نبود و یا کمبود دسترسی به
آموزش ،نبود مشاوره و تجربیات ،نداشتن مهارت و دانش کافی،
عدم یا دسترسی ناچیز به سرمایه ،نوآوری و خالقیت ،ضعف در
آیندهنگری ،ضعف تولید ،و نقص در زنجیره فروش و بازاریابی
تولیدات میتوانند از موانع توسعه روستایی محسوب شود (Hesam
) .et al., 2016پتل و چوودا  ،)2013(1فقدان آموزش ،مشکالت
مالی و فقدان مهارتهای فنی و ادراکی کافی کارآفرینان روستایی
را برای ایجاد صنایع در نواحی روستایی ،بهعنوان مهمترین
مشکالت در توسعه اشتغال این نواحی ذکر کردهاند.
جسی 2و همکاران ( )2012وجود سرمایه اجتماعی ،تمایل
زنان به کارآفرینی و دسترسی به بازار را از عوامل مؤثر در
کارآفرینی روستایی میدانند .در تصویر شماره  1مدل مفهومی
تحقیق نمایش داده شده است.
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روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی ،از نظر رویکرد ترکیبی
(کمی و کیفی) ،و از نظر ماهیت ،توصیفی-تحلیلی است .سطح
جغرافیایی شامل پهنه جغرافیای روستایی شرق گیالن و واحد
تحلیل ،نقاط روستایی بوده است .تعداد روستاهای موردمطالعه
شامل  20درصد 3کل روستاها ناحیه شرقی گیالن (از مجموع
 1294روستا 260 ،روستا از طبقات همگن توپوگرافیک -بهطور
 33با توجه به حجم جامعه و همگنی آن ،بر اساس روش تخمین شخصی 20%
روستاها بهعنوان حجم نمونه انتخاب گردیده است (به نقل از حافظ نیا،
.)164 :2010

متوسط از هر دهستان  6روستا -انتخاب شد .جامعه آماری شامل
خانوار روستایی ،مدیران و نخبگان محلی و کارشناسان ذیمدخل
در نهادها و سازمانهای متولی امور روستایی بوده که به ترتیب
به شرح زیر هستند :برای تعیین حجم نمونه جامعه روستایی که
شامل  343664نفر خانوار بوده است از روش کوکران استفاده شد
که شامل  385خانوار روستایی بوده است .در جامعه نخبگان و
مدیران روستا :به روش هدفمند از  400نفر از دهیاران ،شوراهای
روستا ،معتمدین و ریشسفیدان محلی مصاحبه گرفته شد .در
واقع بهطور متوسط در ارتباط با کارشناسان ذیمدخل که شامل
کارشناسان در سطح شهرستان و استان بوده نیز به روش هدفمند
از  109نفر مصاحبه به عمل آمد.

عوامل زمینه ساز اشتغال پایدار روستایی

زراعت
باغداری
کشت گلخانه

چهاچوب نهادی

چهارچوب توسعه پایدار

کشاورزی

غیرکشاورزی

زنبور عسل
کرم ابریشم
پرورش ماهی

صنعت

خدماتی

زودباز ده و
کوچک

گردشگری و
مشاغل تابع

دام سبک
دام سنگین

پتانسیلهای کلیدی عوامل زمینه ساز در توسعه اشتغال پایدار روستایی
عوامل تسهیلکننده اشتغال پایدار روستایی
جمعیت شناختی

اجتماعی -فرهنگی

وضعیت مطلوب

عوامل اقتصادی

وضعیت نامطلوب

قانونی ،نهادی و دولتی

زیرساختی و محیطی

وضعیت حد بهینه

تعریف محتمل ترین سناریو بر اساس رویکرد خانههای مهارتآموز
دستیابی به نقشه شایستگی توسعه اشتغال پایدار براساس سناریوهای هدایتگر
ترسیم نقشه تخصیص زمین بر اساس سناریوهای هدایتگر
تصویر  .1مدل مفهومی تحقیق .منبع :نگارندگان1399 ،
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همچنین به منظور بررسی وضعیت موجود روستاها برای
اختصاص خانههای مهارتآموزی از مدل  ،4IPAاستفاده شد.
جهت شناسایی عوامل مهم در اشتغالزایی روستایی مناطق شرق
5
گیالن با تأکید بر خانههای مهارتآموزی ،از مدل MICMAC
استفاده شده است .ابتدا مهمترین متغیرها و مؤلفههای مؤثر
(تسهیل و یا تعدیلکننده) در حوزه اشتغال پایدار در یک فرآیند
جامع و بر اساس نظر کارشناسان ،به روش بارش فکری احصا و
وزن دهی شده و سپس بهصورت جدول ماتریسی وارد نرمافزار
  MICMACشد .این نرمافزار به منظور ارتباطیابی بین شاخصها
4. Importanace-Performance Analysis

مدل تحلیل عملکرد -اهمیت ،مدلی چند شاخصه است .درواقع ،اثربخشی این
مدل ،شدیدا ً به شاخصهای تحلیلی آن بستگی دارد .در مدل  ،IPAهر شاخص
از منظر دو بعد «اهمیت (وضع مطلوب)» و «عملکرد (وضع موجود عوامل)»،
مورد ارزیابی قرار میگیرد.
 Micmac 55مخفف �Matrix of Crossed Impact Multiplications Ap
plied to a Classificationاست .ترجمه فارسی این عبارت ماتریس ضرایب
تحلیل اثر متقاطع به منظور طبقهبندی است.

استفاده شده و ارائه راهبرد مناسب را ممکن میسازد .در نتیجه
این کار با استفاده از نظر  15کارشناس خبره ،متغیرهای مؤثر
و متأثر مشخص و بر اساس آنها برای اشتغال پایدار روستایی
منطقه شرق گیالن در آینده سناریو تدوین شد .در گام بعدی بر
اساس متغیرهای مؤثر و متأثر ،مهمترین توصیفگرهای مسئله
موردپژوهش مشخص شده و در محیط سناریوی ویزارد برای هر
کدام از متغیرهای بهدستآمده از نرمافزار  MICMACسه حالت
احتمالی تدوین شد .سپس با استفاده از نظر کارشناسی هر کدام
از حالتها رتبهبندی شده و در نهایت به تدوین سناریو پرداخته
شد .بر این اساس سه حالت محتمل نهایی به دست آمد که به
ترتیب مطلوبترین سناریو ،حالت میانه و نامطلوبترین سناریو
را شامل میشود .در نهایت نیز وضعیت متغیرهای تأثیرگذار در
سه حالت از سناریوهای تدوینشده در آینده بررسی و مشخص
گردید .در تصویر شماره  2فرآیند انجام کار نمایش داده شده
است.

تفکر و پرسش آغازین و انتخاب عنوان تحقیق
مطالعات اکتشافی
بررسی پیشینه مطالعاتی

بیان مسئله تحقیق و تدوین
مطالعات

ارائه فرضیه
چهارچوب نظری تحقیق
فیش برداری
جمعآوری و طبقهبندی اطالعات مطالعه ویژگیهای
جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

برداشت میدانی
پرسشنامه
مصاحبه
مشاهده

تجزیه و تحلیل و استناج از دادهها
آزمون فرضیات و نتیجهگیری
تبیین نتایج و ارائه راهکار
تصویر  .2فرآیند انجام تحقیق .منبع :نگارندگان1399 ،
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محدوده موردمطالعه

ناحیه جغرافیایی شرق گیالن شامل  6شهرستان؛ آستانهاشرفیه،
رودسر ،املش ،لنگرود ،سیاهکل ،الهیجان 19 ،بخش و 42
دهستان است (تصویر شماره  .)3نواحی جغرافیایی شرق گیالن
از تراکم و درصد باالی روستانشینی برخوردار بوده ،بخش بزرگی
از جمعیت روستایی گیالن را در خود جای داده است .در این
نواحی عرصههای روستایی ارتباط بیشتری با منابع طبیعی داشته
و ضریب حساسیت زیستمحیطی بسیار باالست.

یافتهها
آنچه پژوهش حاضر را  به هدف نهایی که همان تعیین سناریو
برای برنامه مدون در اشتغالزایی مناطق روستایی منطقه شرق
گیالن است؛ نزدیک میکند ،شناخت متغیرهای تأثیرگذار و
تأثیرپذیر در توسعه کارآفرینی ،اشتغالزایی و مهارتآموزی
روستایی است .در این راستا متغیرهای تأثیرگذار با استفاده از
بررسیهای مطالعات مرتبط پیشین ،نظر کارشناسان سازمانهای
مرتبط مانند منابع طبیعی ،جهاد کشاورزی و ...و همچنین بر
اساس مطالعات میدانی و نظرات کارشناسان بومی تهیه و به شرح
جدول شماره  1تدوین شده است:
تعیین مکان بهینه برای استقرار خانههای مهارتآموزی در
ناحیه شرق گیالن

همانطوری که در مباحث رشد و توسعه مطرح میشود ،فرآیند

رشد و توسعه بهصورت کانونی عمل میکند .یعنی فرآیند رشد و
توسعه نمیتواند بهطور گستر و همهگیر در یک بستر جغرافیایی و
بهطور همزمان اتفاق بیفتد .بر این مبنا نیازمند هستههایی است که
بهصورت کانونی عمل کرده و زمینهساز تحول در ساختار فضایی
یک ناحیه جغرافیایی باشد .با توجه بهعنوان و هدف پژوهش
حاضر که به دنبال آیندهنگاری توسعه اشتغال پایدار روستایی به
وسیله خانههای مهارتآموزی مبتنی بر روش سناریونگاری است،
بی شک نمیتوان بدون در نظر گرفتن یک محدوده جغرافیایی
و سنجش ظرفیتها و پتانسیلهای آن ،زمینه را برای توسعه
اشتغال پایدار فراهم کرد .بهخصوص زمانی که هدف آموزش و
ترویج اصول و مبانی فعالیتهای کشاورزی برای تولید بهینه
باشد .روشها و مدلهای مختلفی برای آموزش روستاییان در
هر یک از بخشهای اقتصادی (کشاورزی ،صنعت و خدمات)
وجود دارد .یکی از این روشها ،روش قطببندی کشاورزی است
که به منظور تعیین اولویتهای آموزشی در بخش کشاورزی در
روستاها در سطوح کالن و بعضاً در سطوح کوچک نیز قابلاجرا
است .در این روش فعالیتهای کشاورزی با توجه به شاخصهای
متعدد از قبیل سطوح زیرکشت محصوالت ،میزان تولید ،تعداد
بهرهبرداران این بخش که برای آموزشهای روستایی از اهمیت
برخوردار است ،موردبررسی قرار گرفته و فضاهای هدف آموزش
در ارتباط با محصوالت مهم و اساسی و همچنین محصوالتی که
از توان اشتغالزایی و تولیدی باالیی برخوردار بوده ،رتبهبندی
شده و قطبها یا کانونهای کشاورزی معرفی و به تبع آن میزان
و نوع آموزشهای موردنیاز هر منطقه و قطب تعیین میگردد.

تصویر  .3نقشه محدوده موردمطالعه .منبع :نگارندگان1399 ،
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جدول  .1متغیرهای مؤثر در راهاندازی کسبوکارهای جدید سازگار با محیط روستا.
ابعاد

منبع

مؤلفهها

اقتصادی

سرمایه کافی ،تسهیالت بانکی با بهره پایین ،سهولت شرایط وثیقه و ضامن معتبر ،سهولت شرایط بازپرداخت
وام ،تشکیل صندوقهای قرضالحسنه ،بازاریابی محصوالت تولیدشده ،قیمت مصوب و خرید تضمینی ،زمین
کشاورزی ،مقیاس زمین کشاورزی ،ماشینآالت کشاورزی ،نیروی انسانی ،سرمایهگذاریهای بیرونی ،تولید وHeidari, 2017; Najafi Kani .
بهرهوری باال ،پیشفروش کردن محصوالت ،آشنایی با بازارهای محلی ،آشنایی با بازارهای منطقهای و ملیet al., 2015; Hesam et al., ،
2016
فروش مستقیم و بیواسطه ،شناسایی کانالهای فروش و قدرت چانهزنی ،آگاهی از نیاز بازار مصرف بیمه
محصوالت و فعالیتها و داراییها

زیرساختی

بسترها و زیرساختهای مناسب ،سیستم حملونقل و ارتباطات فیزیکی ،فاصله کم از شهر ،وجود منابع غنی
طبیعی ،دسترسی به کارخانهها و کارگاههای تبدیلی و تکمیلی ،دسترسی به انبار و سردخانه ،احداث و توسعه
بازارهای محلی ،پهنای باند اینترنت

Heidari, 2017; Hesam et
al., 2016

اجتماعی  -فرهنگی

استفاده از شیوههای نو در فعالیت ،استفاده از دانش فنی در فعالیت ،انتخاب واریتههای برتر استفاده از نهادهای
جدید ،استفاده از شبکههای اجتماعی گسترده ،فرهنگ کار و تالش ،محیط و فضای آرام ،شبکههای گوناگون Heidari, 2017; Hesam et
تعاون روستایی ،نشر و توزیع مجالت و پوسترهای کارآفرینی ،افزایش ارتباطات اجتماعی با کارآفرینان نمونه،
al., 2016
الگوهای رایج کشت (صنعتی و سنتی)

ویژگیهای فردی

انگیزه برای یافتن منابع جدید ،روحیه نوخواهی و روزآمد شدن ،استقالل فردی در فعالیت ،اعتمادبهنفس و
خوداتکایی ،روحیه ریسکپذیری ،توجه به تغییرات به وجود آمده در روستاهای اطراف و زندگی شهری ،توجه به
محدودیتهای استفاده از منابع طبیعی و لزوم حفاظت از آن ،داشتن برنامه و هدفمند بودن در زندگی ،با اهمیت Heidari, 2017; Hesam et
al., 2016
بودن آینده خود و خانواده ،تراکم جمعیت ،مهاجرت روستا به شهر ،مهاجرت شهر به روستا ،جمعیت سالخورده
(پیر شدن جمعیت روستا) ،رشد جمعیت

مدیریت آموزشی
ویژگیهای محیطی

کالسهای ترویجی و دورههای آموزشی کارآفرینانه ،وجود آموزشگاهها در سطوح مختلف ،وجود مشاور
کارشناس و مروج در دسترس ،وجود سازمانی جهت ارائه خدمات حمایتی گوناگون ،تشکیل انجمنها و
تعاونیهای کارآفرینی ،ترویج بیشتر مزایای حاصل از فعالیتهای کارآفرینی .

Heidari, 2017; Kazemian
et al., 2013; Hesam et al.,
2016

دسترسی مناسب به منابع (آب و خاک حاصلخیز و اقلیم مناسب) ،شناسایی الگوی مناسب کارآفرینی منطبق

با شرایط غالب محیطی ،جو حاکم بر محیط و نگرش مثبت اندیشی در محیط هدف برنامهریزی ،منابع طبیعی Heidari, 2017; Hesam et
al., 2016

حفاظتشده ،شیب زمین ،ارتفاع ،نوسانات خط ساحلی دریا ،سیلخیزی ،فرسایش خاک.
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در ارتباط با ناحیه شرق گیالن به جهت اینکه سطح مطالعاتی
نقاط روستایی است و تنوع محصوالت و تعداد بهرهبرداران
بسیار باالست ،ضروری است ،تعیین مکان بهینه جهت استقرار
خانههای مهارتآموزی و آموزش به روستاییان بهگونهای تعیین
شود تا امکان دسترسی برای همه افراد روستا وجود داشته باشد
و در ثانی سطح انتخابشده به اندازهای باشد که بتوان در آن
پتانسیلها به خوبی شناخته شده و مهارتها و آموزشهای الزم
و مناسب ارائه گردد .چرا که هدف پایدار ساختن اشتغال روستایی
است و در نواحی روستایی عموماً سطح فعالیتهای محیط مبنا
کوچکمقیاس هستند .بهگونهای که ممکن است خانوار روستایی
با تعداد اندکی دام و یا یک محصول خاص هم به زندگی روستایی
خود ادامه دهند .به این منظور برای دسترسی به تمام خانوار
روستایی و پتانسیلهای موجود در تکتک نقاط روستایی ،نیاز
بود تا تعیین مکان بهینه برای استقرار خانههای مهارتآموزی
با دقت بیشتری صورت گیرد .در بررسیها و مطالعات اسنادی
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و میدانی ،مصاحبه با مدیران؛ معتمدین محلی ،جامعه روستایی
و نظرخواهی از کارشناسان حوزه روستایی ،مشخص شد که
مراکز دهستانها میتوانند مکانی مناسب برای استقرار خانههای
مهارتآموزی باشند چرا که این نقاط ،از یک سو برای جامعه
روستایی شناخته شده بوده و دسترسی برای آنها راحتتر
است .و از طرف دیگر در شرایط کنونی نیز این نقاط بهعنوان
کانونهای خدماتدهی به حوزههای پسکرانه خویش محسوب
میشوند .همچنین این نقاط پایینترین سطح اداری  -سیاسی در
تقسیمات فضایی-کارکردی محسوب میشوند .مراکز دهستانها
نقاطی کانونی و عموماً روستاهایی بزرگ یا نسبتاً بزرگ هستند
که به نوعی بر کلیه روستاهای واقع در دهستان خدمات ارائه
میدهند .این روستاهای مرکزی میتوانند در ارتباط با پذیرش
خانههای کارآفرینی نقش پیشران را ایفا نمایند (تصویر شماره
.)4
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پس از بررسی و تعیین متغیرهای تأثیرگذار بر کارآفرینی
سازگار با محیط روستایی ،با استفاده از نظر کارشناسی در
نرمافزار  MICMACبه بررسی روابط میان متغیرها پرداخته شد.
در این مسیر به منظور شناسایی عوامل شکلدهنده سناریوی
اشتغالزایی بوم محور با استفاده از خانههای مهارتآموزی ،از 15
کارشناس متخصص در این زمینه خواسته شد تا با امتیازدهی،
اثرگذاری ،اثرپذیری و مستقل بودن هر یک از شاخصها را نسبت
به سایرین ارزیابی نمایند .در نهایت ،نرمافزار مدل پیشنهادی را
که شامل چهار بخش از اثرگذارترین تا اثرپذیرترین شاخصها
است در قالب نمودار و ارتباطات پنهان بین آنها و همچنین
میزان اهمیت و جایگاه آنها را در آینده نشان داد (تصویر شماره
 .)5در تصویر شماره  ،6به بررسی نمودارهای حاصل از نرمافزار
 MICMACو تحلیل متغیرها پرداخته شد.

تصویر شماره  ،6وضعیت متغیرهای مؤثر بر کارآفرینی و
مهارتآموزی را در شرق گیالن نمایش میدهد .بر اساس
یافتههای حاصل از نرمافزار میکمک ،متغیرهایی مثل اراضی
کشاورزی ،تراکم جمعیت ،فرسایش خاک ،آبخیزداری،
گردشگری ،منابع طبیعی ،توپوگرافی ،توسعه شهری ،اینترنت،
طرحهای فرادست ،عملکرد و توسعه بازارهای فرامنطقهای جز
ورودیهای سیستم به شمار میروند که امکان تغییر آنها از
درون محیط روستا امکانپذیر نیست .همچنین متغیرهایی مثل
وجود مراکزی در جهت ارائه خدمات حمایتی ،ارائه مشاوره در
جهت تقویت کارآفرینی در منطقه ،انجمنها ،تدوین الگوی
مناسب کارآفرینی در منطقه ،ترویج مزایای حاصل از فعالیتهای
کارآفرینی و ارتباط با کارآفرینان متغیرهایی هستند که با وجود
قرارگیری در بخش ورودی سیستم ،قابلیت تغییر و تحرک بخشی
به کل سیستم را دارند.

تصویر  .4روستاهای کانونی و بزرگ برای استقرار خانههای مهارتآموزی .منبع :نگارندگان1399 ،
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تصویر  .6جایگاه و تأثیر متغیرهای اشتغالزایی ناحیه شرق گیالن .منبع :نگارندگان1399 ،

در این نمودار ،از بین متغیرهای تأثیرگذار در کارآفرینی شرق
گیالن ،بیشترین متغیرها در ربع جنوب شرقی نمودار قرار دارند.
قرارگیری متغیرها در این بخش از نمودار بهواسطه قرارگیری در
باالی قطر یا پایین آن تحلیلهای متفاوتی خواهند داشت .بر
این اساس متغیرهایی مثل قیمت تضمینی ،دسترسی به بازار
فروش ،حملونقل و آموزش جز متغیرهایی هستند که با وجود
تأثیرپذیری از متغیرهای ربع اول؛ ماهیت تأثیرگذاری داشته و
میتوان بهعنوان گزینههای ثانویه در استراتژی توسعه به کار
بسته شوند .متغیرهای دیگری در این ربع قرار دارند که بهواسطه
قرارگیری در زیر قطر نمودار جز متغیرهای گسسته محسوب
میشوند .به این معنی که تأثیر چندانی بر پویایی سیستم نداشته
و در تدوین استراتژیهای آینده نقش خاصی را ایفا نمیکنند.
متغیرهایی مثل بانکها ،حذف گونههای جانوری ،فروش عمده
محصوالت ،سیاستهایی کلی کشور و گویههایی از این دست،
تأثیری بر نظام کارآفرینی ناحیه نداشته و مسیر حرکتی آنها
تقریباً جدای از سیستم ارزیابی شده است.
در ربع سوم نمودار متغیرها بیشتر تأثیرپذیر از سایر ابعاد
هستند .به این معنی که با پویا ساختن سیستم میتوان انتظار
تغییر در این متغیرها را داشت .ویژگیهای فردی مثل نوخواهی،
ریسکپذیری و  ...در این دسته قرار دارند .همچنین متغیرهایی
مثل مهاجرت ،جذب سرمایهگذار خارجی ،استفاده از نهادههای
جدید ،بهرهوری و بازاریابی جز متغیرهای تأثیرپذیر شناخته
شدهاند .به این معنی که متغیرهای عنوانشده در این بخش
عموماً وابسته به تغییرات و تحرکات  متغیرهای ربع اول و ربع
چهارم هستند .در این راستا با تقویت متغیرهای ورودی و دو
وجهی میتوان به بهبود متغیرهای بعد سوم کمک شایانی نمود و
سیستم را به سمت پویایی هدایت کرد.
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ربع چهارم نمودار که در قسمت شمال شرقی قرار دارد با تقسیم
شدن توسط قطر ،شامل دو بخش متغیرهای ریسک و متغیرهای
هدف خواهد بود .در تحقیق حاضر متغیرهای بخش ریسک شامل
تعاونیها ،بیمه و منابع آبی میشود که پس از متغیرهای هدف
بیشترین تأثیرپذیری و تأثیرگذاری را بر سیستم دارند .در بخش
هدف متغیرهایی مثل سرمایه و نوآوری ،دانش فنی و الگوهای
کشت قرار دارند .این فاکتورها مهمترین عوامل در پویایی سیستم
محسوب میشوند .به این معنی که نه تنها جز اهداف سیستم در
آینده بوده بلکه با دستکاری این متغیرها میتوان به تغییرات و
تکامل سیستم کمک کرد .در این راستا فاکتورهای گفتهشده
نقشی مهم و کلیدی در تدوین استراتژیهای منطقه خواهند بود.
در نتیجه فاکتورهای نوآوری ،سرمایه ،دانش فنی ،الگوهای کشت،
تعاونیها و بیمه جزو مهمترین متغیرهای موجود برای تدوین
استراتژی توسعه مشاغل در راستای حفظ منابع طبیعی در ناحیه
شرق گیالن خواهند بود.
در تصویر شماره  ،7ارتباط مستقیم بین متغیرهای کارآفرینی
در راستای حفظ منابع طبیعی شرق گیالن آورده شده است.
تصویر شماره  7ارتباطات مستقیم تأثیرگذارترین متغیرها در
توسعه اشتغال پایدار را در ناحیه شرق گیالن نمایش میدهد.
ارتباط متغیرها در جامعه موردمطالعه به دو گونه مستقیم و
غیرمستقیم بررسی شده است .به این معنی که در این نمودار
تأثیر مستقیمی که هر متغیر بر متغیر دیگر میگذارد در قالب
یک شبکه از ارتباطات آورده شده است .متغیری که پیکانهای
بیشتری به سمت آن کشیده شده باشند باالترین تأثیرپذیری
و متغیرهایی که بیشترین پیکان از سمت آنها به سوی سایر
متغیرها رفته باشد بیشترین تأثیرگذاری را دارند .در تصویر شماره
 ،7متغیرهای الگوی کشت ،دانش فنی ،واریتهها ،پوشش گیاهی،
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توپوگرافی ،بیشترین تأثیرگذاری را در کل منطقه موردمطالعه
دارند و  عوامل دیگر مانند تنوع کشت ،استفاده از ماشینآالت و...
بیشترین تأثیرپذیری را در سیستم کارآفرینی و توسعه مشاغل
جدید در منطقه خواهند داشت.
نوعی دیگر از روابط در میان متغیرها روابط غیرمستقیم
است که جایگاه آن در تحلیلهای نهایی و ارائه استراتژی بسیار
پراهمیت خواهد بود .ارتباط غیرمستقیم در واقع تأثیری است که
متغیر  Aبا تغییر در شدت و ضعف بر متغیرهای دیگر بر متغیر B
میگذارد .از این ر وتصویر شماره  8با استفاده از نرمافزار �MIC
 MACطراحی شده است.
تصویر شماره  ،8ارتباطات غیرمستقیم متغیرهای مؤثر در

توسعه اشتغال پایدار را در ناحیه شرق گیالن نمایش میدهد.
که در آن شاخصها به ترتیب اهمیت اثرگذاری ،شامل پوشش
گیاهی ،اندازه زمین ،منابع آبی ،اینترنت ،بیمه ،حفاظت از
محیطزیست ،مسائل زیستمحیطی و ....بوده است .بر این اساس
متغیرهای گفتهشده جز ورودیهای سیستم محسوب شده و با
تقویت آنها میتوان بر سایر متغیرهای کارآفرینی تأثیر گذاشت و
سیستم را در راستایی پویایی و پایداری هدایت نمود .در این بین
متغیرهای دیگری همچون سیاستهای کلی برنامهها ،حملونقل،
صندوقهای مالی روستایی ،مدیریت روستایی مثل دهیاریها و
دستگاههای اجرایی روستا نیز تأثیراتی را بر سیستم کارآفرینی
ناحیه خواهند داشت که نسبت به متغیرهای دسته اول این
تأثیرات به مراتب کمتر خواهد بود.

تصویر  .7ارتباطات مستقیم بین متغیرهای اشتغالزایی در شرق گیالن با استفاده از خانههای مهارتآموزی.
منبع :نگارندگان1399 ،
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در قدم بعدی (جدول شماره  )2میزان جابهجایی جایگاه و
اهمیت متغیرهایی که نقش اصلی را در وضعیت موجود سیستم
ایفا میکنند نشان میدهد .به این معنی که پس از تحرک در
متغیرهای ورودی و همچنین دووجهی و تغییراتی که در آینده
با تمرکز بر این عوامل در سیستم به وجود میآید ،وضعیت
فاکتورهای اصلی موجود چگونه پیشبینی میشود و اهمیت
آنها در آینده چقدر خواهد بود.
همانطور که جدول شماره  2نشان میدهد اهمیت  10فاکتور
تأثیرگذار بر روند کسبوکار در شرق استان گیالن با گذشت زمان
دچار تغییراتی خواهد شد .بهطور مثال فرسایش خاک اهمیت
بیشتری خواهد یافت و از میزان توجه به توپوگرافی کاسته خواهد
شد .همانطور که مشخص است بسیاری از فاکتورهای محیطی
در این بحث دخیل هستند و نیاز به برنامهریزی مدون به منظور
کنترل دخالت و همچنین حفظ منابع موجود دارند .
تدوین سناریو:

پس از بررسی پیشرانهای مهم در توسعه کارآفرینی ناحیه
شرق گیالن و بررسیهای انجامشده در نرمافزار  MICMACبه
تدوین استراتژیهای مناسب اشتغال پایدار منطقه اقدام شده
است .در این راستا با در نظر نتایج بهدستآمده از نرمافزا ر�MIC
 ، MACچهارده عامل تأثیرگذار در ناحیه شرق گیالن شناسایی
و برای هر عامل سه حالت مطلوب ،میانه و نامطلوب در نظر
گرفته شده است (جدول شماره  .)3به این ترتیب پس از نگارش
استراتژیها در سه سطح عنوانشده ،چهل و دو استراتژی به
دست آمد .سپس با کمک گرفتن از نرمافزار آیندهنگار ی�sce
 nario wizardبه بررسی استراتژیها پرداخته شد .در این
مرحله از پژوهش ،با استفاده از نظر کارشناسی تأثیرات محدودیت
کنندگی و تقویتکنندگی استراتژیها بر یکدیگر در  6طیف

امتیازدهی شده است .پس از این مرحله با وارد کردن امتیازهای
بهدستآمده در نرمافزار سه حالت مطلوب ،میانه و نامطلوب برای
منطقه موردمطالعه به دست آمده است.
شرایط ایدئال کلی:
ـ رونق اشتغالزایی روستایی
ـ حفظ منابع طبیعی
ـ ایجاد خانههای مهارتآموزی
ـ استفاده از ظرفیتهای نسبی

سناریوی اول:

در تحقق سناریوی اول با عنوان «ایجاد مشاغل متجانس با
طبیعت» مشاغلی که بیشترین وابستگی را به محیط طبیعی
دارند مجال رشد و توسعه خواهند یافت .در این سناریو
فعالیتهایی مثل دامداری ،کشاورزی ،گردشگری طبیعتمحور
و در کل مشاغل با وابستگی باال به محیط مدنظر قرار گرفته
شدهاند .با خطمشیهای این سناریو توجه به کشاورزی افزایش
یافته و سرمایهگذاریها عموماً به این سمت کشیده خواهد شد.
همچنین الگوی کشت تغییر کرده و از حالت سنتی به روشی
دقیق و کارآمد تبدیل خواهد شد .روند کاهشی جمعیت روستایی
متوقف شده و پایداری جمعیتی حاصل خواهد شد .در این راستا
فشار به منابع طبیعی نیز کاهش خواهد یافت و با باال رفتن سطح
درآمدی و بهرهوری زمینهای موجود؛ فعالیتهای غیرقانونی از
جمله قاچاق چوب ،تغییر کاربریهای نامتعارف ،تخریب منابع
طبیعی مثل جنگلها و مراتع و همچنین فشار بیش از حد بر
منابع موجود را کاهش داده و اقتصاد نیز به سمت پایداری هدایت
خواهد شد .جدول شماره  4وضعیت عوامل کلیدی را در صورت
تحقق سناریوی اول بهصورت کامل نشان میدهد.

جدول  .2تغییرات متغیرهای اساسی در آینده با استفاده از نرمافزار .MICMAC
ماتریس متغیرهای غیرمستقیم()MII

ماتریس متغیرهای مستقیم ()MDI

رتبه

پوشش گیاهی

توپوگرافی

1

فرسایش خاک

پوشش گیاهی

2

صنایعدستی بومی

الگوی کشت

3

تعاونیهای روستایی

وجود مشاوره و مروج

4

توپوگرافی

فرسایش خاک

5

آبخیزداری

صنایعدستی بومی

6

منابع آبی

تعاونیهای روستایی

7

الگوی کشت

حفاظت از محیطزیست

8

بیمه

وجود منابع طبیعی

9

وجود منابع طبیعی

آبخیزداری

10
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جدول  .3عوامل کلیدی و وضعیت آنها در سناریوهای محتمل.
عامل کلیدی

سناریوی اول:
اشتغالزایی متجانس با محیط

سناریوی دوم:
اشتغالزایی سازگار با محیط

سناریوی سوم:
اشتغالزایی ناسازگار با محیط

وجود اراضی کشاورزی

استفاده بهینه و حفظ پهنههای کشاورزی (پهنههای
مستعد آبیاری)

تکمحصولی بودن و ادامه کشاورزی سنتی

اتالف و رهاسازی زمینهای مستعد کشاورزی

تراکم جمعیت

جذب و تثبیت جمعیت روستایی

کاهش جمعیت بومی روستایی

خالی شدن روستاها از ساکنین بومی و گسترش
حاشیهنشینی اطراف شهرها

عدم یکپارچگی در صیانت از منابع طبیعی ،انسانی
منابع طبیعی ،کشاورزی و انسانی حفظ و احیای منابع طبیعی ،کشاورزی و انسانی
و کشاورزی.

بهرهکشی بیرویه از منابع طبیعی

تعاونیهای روستایی

ـ رونق تولید و توسعه فعالیتهای تعاونیهای
روستایی

ـ ادامه روند فعلی فعالیت تعاونیهای روستایی

از بین رفتن فعالیتهای تعاونی و مشارکت
محور روستاییان

الگوی کشت

حفظ الگوی کشت و گونههای بومی

ادامه الگوی رایج کشت بدون برنامه

از بین رفتن تعادل بیولوژیک و رواج گونههای
مهاجم

فرسایش زمین

رواج کشاورزی اصولی و تثبیت خاک

ـ برنامهریزی مقطعی و موضعی در حفاظت از
خاک حاصلخیز

فرسایش زمین به دلیل کشاورزی غیراصولی
و آب شویی

آبخیزداری

آبخیزداری و آبخوانداری مبتنی بر روشهای
علمی

تکیه بر دانش سنتی آبخیزداری

عدم کاربست شیوههای مناسب آبخیزداری

توپوگرافی

صیانت از عارضههای طبیعی زمین

دستکاری موردی در مورفولوژی زمین

از بین رفتن ناهمواریهای طبیعی

منابع آبی

استفاده بهینه از منابع آبی روزمینی و زیرزمینی
(رودخانهها ،چشمهسارها ،آب بندانها).

استفاده غیرمنطقی از منابع آبی روزمینی و
زیرزمینی برای فعالیتهای اشتغالزایی

اتالف منابع آبی

هنر صنایعدستی بومی

رونق صنایعدستی با دانش بومی

توجه به صنایعدستی بهصورت موردی

از بین رفتن مهارتها و اشتغال بومی (بامبو
بافی ،حصیربافی و )...

گردشگری

رونق اکوتوریسم و گردشگری مسالمتآمیز با
طبیعت.

عدم وجود برنامه یکپارچه در کاربست اراضی
طبیعی به منظور استفادههای گردشگری

رواج گردشگری تخریبگرانه (ویالسازی و)...

توسعه شهری

جلوگیری از توسعه بیرویه پهنههای شهری

الحاق روستاهای حاشیه شهر به پهنههای شهری

تبدیل فزاینده روستاهای بزرگ به شهر

هماهنگی بین سازمانی

اختصاص فضا به منظور شکلگیری خانههای
هماهنگی بین سازمانهای دولتی برای اختصاص
مهارتآموزی در برخی از روستاها بهصورت
فضا جهت شکلگیری خانههای مهارتآموزی
موردی

عدم توافق بین دستگاههای دولتی جهت
در اختیار نهادن فضای موردنیاز خانههای
کارآفرینی

ـ رواج مشاغل ناسازگار با محیطزیست (مثل
رواج مشاغل سازگار با محیطزیست (مثل پرورش
استقرار برخی از مشاغل ناسازگار با محیطزیست.
سازگاری مشاغل با محیطزیست
صنایع آالینده ،واسطهگری ،قاچاق چوب و)...
نهال ،صنایع پاک ،فرآوری محصوالت و)...
مدیریت

اصالح قوانین مرتبط با امور روستایی در راستای
تقویت کارآفرینی و اشتغال پایدار

ثبات وضع موجود و ادامه اجرای قوانین
تصویبشده در مورد امور اقتصاد روستایی

به کارگیری قوانین محدودکننده برای توسعه
اشتغال پایدار و کارآفرینی به منظور حفظ منابع
طبیعی

طرح فرادست

تمرکز طرحها بر سایر موضوعات روستایی
تدوین طرحهای مختص اشتغالزایی و حفظ منابع در نظر گرفتن جایگاه اشتغال پایدار روستایی در
و بیتوجهی به امور اقتصادی و توسعه پایدار
طرحهای فرادست و برنامهریزی کارشناسی
طبیعی منطقه موردمطالعه بهصورت مشارکتی
روستا

تسهیلگران

تمرکز تسهیلگران برای ایجاد اشتغال پایدار در وجود برخی از تسهیلگران بهصورت موردی برای عدم وجود تسهیلگران الزم برای راهاندازی
اشتغال روستایی
اشتغالزایی منطقه موردمطالعه
روستاهای منطقه موردمطالعه

اینترنت
الگوی کارآفرینی
بازار و دسترسی
سرمایهگذاری

گسترش شبکههای اینترنتی و دسترسی حداکثری گسترش شبکه اینترنتی در مراکز برخی روستاها
موردی
پهنای باند در روستاها
تدوین الگوی مناسب برای هر یک از نواحی و
اصالح الگوهای غلط

ادامه الگوهای رایج در کارآفرینی

عدم توجه به زیرساخت اینترنتی
تغییر الگوی رایج و شکلگیری الگوهایی در
تضاد با منابع طبیعی منطقه

افزایش کیفیت راه و حملونقل و دسترسی آسان به بهبود دسترسی به بازارهای محلی و منطقهای و عدم دسترسی مناسب به بازارهای فروشو
کاهش انگیزه تولیدکنندگان
بازارهای روز
شبکههای بازار فرامنطقه
ایجاد زمینههای مناسب برای جذب سرمایههای
درونی و بیرونی و ایجاد سازوکاری به منظور
مشارکت سرمایههای خرد محلی

ایجاد زمینه برای سرمایهگذاری توسط افراد و ـ عدم وجود شرایط مناسب برای سرمایهگذاری
و خروج سرمایهگذاران
سازمانها بهصورت موردی و خاص
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ادامه جدول  .3عوامل کلیدی و وضعیت آنها در سناریوهای محتمل.
سناریوی اول:
اشتغالزایی متجانس با محیط

عامل کلیدی

سناریوی سوم:
اشتغالزایی ناسازگار با محیط

سناریوی دوم:
اشتغالزایی سازگار با محیط

قیمت تضمینی

تدوین سازوکاری به منظور در نظر گرفتن قیمت
ثبات و پایداری روند فعلی در ارتباط با قیمت پیش فروش محصوالت پایینتر از قیمت
تضمینی برای کلیه محصوالت تولیدی در نواحی
واقعی و کاهش انگیزه تولید و تحرک تولید
محصوالت روستایی
روستایی

دانش فنی

گسترش دانش فنی و ابزار برای برخی از تولید محصوالت و فعالیتهای روستایی بدون
گسترش روشها و ابزار تولید متناسب با
توجه به روشهای نوین و ابزار جدید تولید
محصوالت خاص بهصورت موردی
محصوالت کشاورزی با اثرات زیستمحیطی کم
بهکارگیری روش نوین برای تولید محصوالت
جدید و ابزار جدید تولید

نوآوری

تولید محصوالت کشاورزی با توجه به
روشهای معمول

تولید محصوالت کشاورزی بدون توجه به
تقاضای بازار و نوآورانه بودن محصوالت
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جدول  .4سناریوی اول :مشاغل متجانس با طبیعت.
توصیفگر

مؤلفه کیفی

وجود اراضی کشاورزی

حفظ پهنههای کشاورزی ،بکاری گیری اراضی کشاورزی رهاشده در تولید .یا احیای اراضی بایر

تراکم جمعیت

پایداری جمعیت روستایی (سکونتگاههای روستایی)

منابع طبیعی ،کشاورزی

حفظ و احیای منابع طبیعی ،کشاورزی و انسانی

تعاونیهای روستایی

ادامه روند فعلی فعالیت تعاونیهای روستایی

الگوی کشت

تحقق طرح الگوی کشت و حرکت به سمت کشاورزی دقیق

فرسایش زمین

رواج کشاورزی اصولی و تثبیت خاک

آبخیزداری

تکیه بر دانش سنتی آبخیزداری

توپوگرافی

صیانت از عارضههای طبیعی زمین ،رعایت اصول کشت و الگوهای رایج متناسب با پروفیل ارتفاعی

منابع آب

استفاده بهینه از منابع آبی روزمینی و زیرزمینی (رودخانهها ،چشمهسارها ،آب بندانها)

هنر صنایعدستی بومی گردشگری

رونق صنایعدستی و احیای آن به کمک دانش بومی و بهروز

توسعه شهری

الحاق روستاهای حاشیه شهر به پهنههای شهری

هماهنگی بین سازمانی

هماهنگی بین سازمانهای دولتی برای اختصاص فضا جهت شکلگیری خانههای مهارتآموزی

سازگاری مشاغل با محیطزیست

رواج مشاغل سازگار با محیطزیست (مثل پرورش نهال ،صنایع پاک ،فرآوری محصوالت و)...

مدیریت

ثبات وضع موجود و ادامه اجرای قوانین تصویبشده در مورد امور اقتصاد روستایی

طرح فرادست

تدوین طرحهای مختص اشتغالزایی و حفظ منابع طبیعی منطقه موردمطالعه بهصورت مشارکتی

تسهیلگران

تمرکز تسهیلگران برای ایجاد اشتغال پایدار در روستاهای منطقه موردمطالعه

اینترنت

گسترش شبکه اینترنتی در مراکز برخی از روستاها و بهصورت موردی

الگوی کارآفرینی

تدوین الگوی مناسب برای هر یک از نواحی و اصالح الگوهای غلط

بازار و دسترسی

افزایش کیفیت راه و حملونقل و دسترسی آسان به شبکههای بازار فرامنطقهای و توسعه بازاریابی شبکهای

سرمایهگذاری

ایجاد زمینه برای سرمایهگذاری توسط افراد و سازمانها بهصورت موردی و خاص

قیمت تضمینی

ثبات و پایداری روند فعلی در ارتباط با قیمت محصوالت روستایی

دانش فنی

گسترش دانش فنی و ابزار برای برخی از محصوالت خاص بهصورت موردی

نوآوری

به کارگیری روش نوین برای تولید محصوالت جدید و ابزار جدید تولید
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سناریوی دوم:
در صورت تحقق سناریوی دوم (جدول شماره  )5با عنوان
«ایجاد مشاغل سازگار با محیط طبیعی» مشاغلی که بیشترین
سازگاری را با محیط طبیعی دارند توسعه خواهند یافت .این
دسته از مشاغل عالوه بر حفظ پهنههای طبیعی موجب تنوع
شغلی در مناطق روستایی خواهند شد و رفاه اقتصادی را نیز
به همراه خواهند داشت .وجه تمایز این سناریو با سناریوی
اول میزان استفاده آن از منابع طبیعی است .در سناریوی اول
مشاغل با وابستگی باال به زمین موردتوجه بوده است .مانند
کشت واریتههای جدید با بهرهوری باال ،کشت مکانیزه و ...را در
برمیگیرد .در صورتی که سناریوی دوم مشاغل سازگار و مکمل
مشاغل کنونی را در بر خواهد گرفت .مانند توسعه و نوآوری در

صنایع تبدیلی و تکمیلی ،گردشگری کشاورزی ،صنایعدستی
بومی و استفاده از دورریزهای محصوالت کشاورزی در این صنعت
و همچنین فعالیتهای کوچکمقیاس و کارگاهی را در بر خواهد
گرفت .در سناریوی دوم عالوه بر حفظ بیشتر منابع طبیعی و
احیای مناطق آسیبدیده ،رونق اقتصادی نیز به وجود خواهد
آمد و روستاها به شبکههای اقتصادی پویا نیز تبدیل خواهند
شد .مشاغل مورد انتظار در این سناریو قابلیت جذب سرمایه را
برای مناطق روستایی افزایش خواهد داد و موجب بهبود وضعیت
زیرساختی از جمله اینترنت در روستاها خواهد بود .همچنین
با ایجاد خانههای مهارتآموزی بخشهای مختلف ورود به بازار
فروش آموزش و پشتیبانی خواهد شد تا از طریق آن عالوه بر
بهبود معیشتی روستاها منابع طبیعی نیز حفظ شوند.

جدول  .5سناریوی دوم :مشاغل سازگار با طبیعت.
توصیفگر

مؤلفه کیفی

وجود اراضی کشاورزی

حفظ پهنههای کشاورزی ،بکاری گیری اراضی کشاورزی رهاشده در تولید .یا احیای اراضی بایر

تراکم جمعیت

کاهش جمعیت بومی روستایی در طوالنیمدت

منابع طبیعی ،کشاورزی

آسیب به منابع طبیعی و کشاورزی به منظور کسب درآمد

تعاونیهای روستایی

ادامه روند فعلی فعالیت تعاونیهای روستایی

الگوی کشت

ادامه الگوی کشت بدون برنامه و استفاده صرف اقتصادی از منابع

فرسایش زمین

برنامهریزی مقطعی و موضعی در حفاظت از خاک حاصلخیز

آبخیزداری

تکیه بر دانش سنتی آبخیزداری

توپوگرافی

دستکاری موردی در مورفولوژی زمین

منابع آب

استفاده بهینه از منابع آبی روزمینی و زیرزمینی (رودخانهها ،چشمهسارها ،آب بندانها)

هنر صنایعدستی بومی گردشگری

رونق صنایعدستی و احیای آن به کمک دانش بومی و بهروز

توسعه شهری

الحاق روستاهای حاشیه شهر به پهنههای شهری

هماهنگی بین سازمانی

اختصاص فضا به منظور شکلگیری خانههای مهارتآموزی در برخی از روستاها و بهصورت موردی

سازگاری مشاغل با محیطزیست

رواج مشاغل وابسته به منابع طبیعی با آلودگی کمتر

مدیریت

ثبات وضع موجود و ادامه اجرای قوانین تصویبشده در مورد امور اقتصاد روستایی

طرح فرادست

تدوین طرحهای مختص اشتغالزایی و حفظ منابع طبیعی منطقه موردمطالعه بهصورت مشارکتی

تسهیلگران

تمرکز تسهیلگران برای ایجاد اشتغال پایدار در روستاهای منطقه موردمطالعه

اینترنت

گسترش شبکههای اینترنتی و دسترسی حداکثری پهنای باند در روستاها

الگوی کارآفرینی

ادامه الگوهای رایج در کارآفرینی

بازار و دسترسی

افزایش کیفیت راه و حملونقل و دسترسی آسان به شبکههای بازار فرامنطقهای و توسعه بازاریابی شبکهای

سرمایهگذاری

ایجاد زمینه برای سرمایهگذاری توسط افراد و سازمانها بهصورت موردی و خاص

قیمت تضمینی

ثبات و پایداری روند فعلی در ارتباط با قیمت محصوالت روستایی

دانش فنی

گسترش دانش فنی و ابزار برای برخی از محصوالت خاص بهصورت موردی

نوآوری

تولید محصوالت کشاورزی با توجه به روشهای معمول
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سناریوی سوم:
سناریوی سوم با عنوان «مشاغل ناسازگار با محیط طبیعی»
ضعیفترین خطمشیها را در پیش دارد (جدول شماره  .)6در
صورت تحقق این سناریو منابع طبیعی وخیمترین حالت ممکن
را خواهند داشت .مشاغل موردنظر این سناریو ،مشاغل صنعتی و
ناسازگار با محیط است که عالوه بر تخریب منابع طبیعی باعث

ایجاد آلودگی ،اتالف و رهاسازی اراضی کشاورزی ،تغییرات
کاربری ناسازگار با محیط و تغییر ماهیتی در روستاها خواهد
شد .در این سناریو روستاها بیشتر به سمت صنعتی شدن پیش
خواهند رفت و در طوالنیمدت به حاشیه شهرها اضافه خواهند
شد .جدول شماره  6مؤلفههای کیفی این سناریو را بهطور کامل
نشان میدهد.

جدول  .6سناریوی سوم :مشاغل ناسازگار با طبیعت.
توصیفگر

مؤلفه کیفی

وجود اراضی کشاورزی

اتالف و رهاسازی زمینهای مستعد کشاورزی

تراکم جمعیت

خالی شدن روستاها از ساکنین بومی و گسترش حاشیهنشینی اطراف شهر ،ورود افراد غیربومی

منابع طبیعی ،کشاورزی

آسیب به منابع طبیعی و کشاورزی به منظور کسب درآمد

تعاونیهای روستایی

انحالل تعاونیهای روستایی ،کمرنگ شدن مشارکت روستاییان در تولید و افزایش تصدیگری گروههای دولتی و خصوصی بیرونی

الگوی کشت

ادامه الگوی کشت بدون برنامه و استفاده صرف اقتصادی از منابع

فرسایش زمین

فرسایش زمین به دلیل تخریب پوشش گیاهی و آب شویی

آبخیزداری

عدم کاربست شیوههای مناسب آبخیزداری

توپوگرافی

از بین رفتن ناهمواریهای طبیعی

منابع آب

آلودگی و اتالف منابع آبی

هنر صنایعدستی بومی گردشگری

از بین رفتن مهارتها و اشتغال بومی (بامبو بافی ،حصیربافی و )...

توسعه شهری

تبدیل فزایندهی روستاهای بزرگ به شهر و گسترش حاشیهنشینی

هماهنگی بین سازمانی

عدم توافق بین دستگاههای دولتی جهت در اختیار نهادن فضای موردنیاز خانههای مهارتآموزی

سازگاری مشاغل با محیطزیست

رواج مشاغل ناسازگار با محیطزیست (مثل صنایع آالینده ،واسطهگری ،قاچاق چوب و)...

مدیریت

ثبات وضع موجود و ادامهی اجرای قوانین تصویبشده در مورد امور اقتصاد روستایی

طرح فرادست

تمرکز صرف طرحها به امور اقتصادی و عدم توجه همهجانبه ،کلینگری طرحها و تدوین نسخههای واحد در سطح مرکز

تسهیلگران

عدم وجود تسهیلگران الزم برای راهاندازی اشتغال سازگار با منابع طبیعی در روستا

اینترنت

گسترش شبکه اینترنتی در مراکز برخی از روستاها و بهصورت موردی

الگوی کارآفرینی

تغییر الگوی رایج و شکلگیری الگوهایی در تضاد با منابع طبیعی منطقه

بازار و دسترسی

افزایش کیفیت راه و حملونقل و دسترسی آسان به شبکههای بازار فرامنطقهای و توسعه بازاریابی شبکهای

سرمایهگذاری

عدم وجود شرایط مناسب برای سرمایهگذاری فعالیتهای خرد و جذب سرمایه برای فعالیتهای صنعتی و ناسازگار

قیمت تضمینی

ثبات و پایداری روند فعلی در ارتباط با قیمت محصوالت روستایی

دانش فنی

گسترش دانش فنی و ابزار برای برخی از محصوالت خاص بهصورت موردی

نوآوری

تولید محصوالتی ناسازگار با محیط طبیعی روستا
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بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر از لحاظ نتایج بهدستآمده ،همسو با پژوهشهای
ابراهیمزاده آسمین ،ابراهیمزاده و پایدار ( ،)2019علویزاده
( ،)2017قاسمی اردهایی و همکاران ( ،)2017حسام و
همکاران ( ،)2016سیدعلیپور و همکاران ( ،)2016سجاسی
قیداری و همکاران ( ،)2017والئی و همکاران (،)2015
افشاری آزاد ،عثمانی و پیری ( ،)2014داس،)2014( 6
پتل و چووآ ( )2013بوده و از لحاظ روش و انجام پژوهش
متفاوت است .پس از بررسی متغیرهای تأثیرگذار و هدف ،در
تحقق اهداف اشتغالزایی روستایی ،به بررسی و ترکیب متغیرها
برای رسیدن به محتملترین سناریوهای اشتغالزایی در مناطق
روستایی پرداخته شد .در این راستا با استفاده از نرمافزار سناریو
ویزارد تمامی حالتهای محتمل بررسی شده و در نهایت سه
سناریو که نزدیکترین انطباق با واقعیت را داشتهاند برگزیده شده
است .با توجه به بررسی توصیفگرها و مؤلفههای اصلی در هر کدام
از سناریوهای تدوینشده ،مشخص است که سناریوی دوم یعنی
«اشتغالزایی سازگار با محیط طبیعی» بهترین سناریو برای این
منطقه بوده و با توجه به وضعیت موجود متغیرهای مهم در این
ناحیه و همچنین وجود منابع غنی کشاورزی ،منابع طبیعی به
منظور رونق انواع گردشگری و همچنین وجود صنایعدستی بومی
میتوان توسعه انواع کسبوکارهای کارگاهی سازگار با محیط
را در این منطقه داشت .این خطمشی عالوه بر فواید بیشمار
اقتصادی میتواند از جنبههای فرهنگی ،کالبدی ،جمعیتی و
همچنین در راستای حفظ محیطزیست منطقه خطمشی مناسب
و سازگاری باشد.
در این راستا سناریوهای بهدستآمده به ترتیب اولویت اجرایی
و تطابق با منطقه موردمطالعه به شرح زیر است:
وضعیت مطلوب :اشتغالزایی سازگار با محیط طبیعی

• تحقیق در خصوص نیازهای روز بازار بر پایه محصوالت غالب
روستا
• حمایت از فعالیتهاي کارآفرینان ،صاحبان کسبوکار و
مشاغل خانگی در سطح هر روستا
• هدایت و مشاوره شغلی کارآفرینان و  تحقیق در خصوص
چگونگی عرضه نوآور محصوالت روستا
• هدایت و جذب سرمایهگذاران درونی و بیرونی (داخل روستا
و بیرون از روستا) به منظور حمایت از ایدههای تولیدی
• تشکیل صندوق مالی به کمک روستاییان و انجمنهای
مردمنهاد و خصوصاً خیرین ،نخبگان روستا
• آموزش در راستای انواع بازاریابیهای روز و همچنین تالش
در جهت معرفی محصوالت به بیرون منطقه
• برگزاری جشنوارههای فرامنطقهای و جذب بازار
• تسهیل روند اداری و قانونی در جهت شروع و یا توسعه
فعالیتهای کارآفرینانه و نوآور
• نظارت بر انجام طرحهای در حال اجرا تا زمانی که به
سوددهی برسند
• کمک به جذب فناوری و تکنولوژی و همچنین آموزش آنها
به نیروی کار
• ارائه مشاوره در خصوص رقابتپذیری هر چه بیشتر
محصوالت
• ارتباط مؤثر با سازمانها و نهادهاي مرتبط در بخشهای
خدماتی استان از جمله دانشگاهها ،مراکز رشد و مؤسسات
پژوهشی
تشکر و قدردانی

وضعیت میانه :اشتغالزایی متجانس با محیط طبیعی
وضعیت نامطلوب :اشتغالزایی ناسازگار با محیط طبیعی
در این راستا وظایف خانههای مهارتآموزی به منظور تسهیل
روند خطمشی عنوانشده به شرح زیر است:
• بررسی ایدهها و فعالیتها در خصوص سازگاری با محیط
طبیعی

این مقاله برگرفته از طرح :آیندهنگاری توسعه اشتغال پایدار
روستایی به وسیله ایجاد خانههای مهارتآموزی با حفظ منابع
طبیعی با حمایت مالی اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری استان
گيالن است.

• اطمینان از سازگاری فعالیت با محیط طبیعی و اقتصادی-
اجتماعی روستا
• برگزاری دورههای آموزش و مهارتآموزی در خصوص
فعالیتهای جدید در سطح روستا
6. Das
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