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ABSTRACT 

 
From the past to now, the rural management issue always has been one of the most controversial 

topics in the academic and executive sector of the country. This led to the use of different 

management patterns by planners and authorities at different times. In recent years, the rural think 

tank became a new model for the comprehensive development of rural areas. It seems that this 

model tries to promote a comprehensive management quality in the field of socio-economic 

development of rural areas in all over the country. Studies showed that there was no research on the 

achievements of this new experience in rural areas of the country. Therefore, in this qualitative 

research, we tried to investigate the achievements of the rural think tank by using a case study in 

the village of Zardouee, Baiangan, Paveh city of Kermanshah province. For this purpose, 

information collected using semi-structured dialogue techniques, dialogue with key response, 

dialogue with focus groups, personal observations, drawing up the historical chart of the production 

system by the members, and reviewing the village biography. Then the extracted data were 

categorized using the contractual content analysis method. To determine the accuracy of the data 

four indexes was used including; acceptability, reliability and transferability. Based on the findings, 

the rural think tank in Zardouee has such accomplishments such as: participation, solving basic 

problems (problem-oriented), facilitating administrative affairs, training, elitism, employment, 

capacity building, reverse migration, marketing and market oriented and so on. According to the 

achivements of the rural Think tank, it is recommended to managers and rural development 

planners of the provinces; use this management model as a suitable model for realizing government 

goals and plans in rural areas. 
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 شهرستان پاوه؛ زردوئیدستاوردهای اتاق فکر روستایی در روستای مطالعه موردی 
 تجربه مدیریتی نوین در توسعه مناطق روستایی

 
 2محمدحسین حیدری و  *1فرحناز رستمی

 ، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایرانکشاورزیدانشکده ، گروه ترویج و آموزش کشاورزی استادیار -1
  ، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایرانکشاورزیه روستایی، دانشکده توسع کارشناس ارشد -2

 (11/7/97تاریخ تصویب:  -8/6/96)تاریخ دریافت:  

 

 چکیده

 

امروز موضوع مدیریت مناطق روستایی همواره یکی از های دور تا به از گذشته
-به  برانگیزترین مباحث در محافل علمی و اجرایی کشور بوده است. این امر منجربحث

های زمانی ریزان و مسئوالن در برههکارگیری الگوهای مختلف مدیریتی از سوی برنامهبه
 عنوان الگویی نوین جهت توسعه های اخیر، اتاق فکر روستایی بهمختلف شده است. در سال

رسد این الگو تالش در نظر می عرصه وجود گذاشته است. به همه جانبه مناطق روستایی پا به
اقتصادی مناطق روستایی کشور  -ی اجتماعیقاء کیفی مدیریت همه جانبه در زمینه توسعهارت

دهد تاکنون پژوهشی در خصوص دستاوردهای این تجربه نو در ها نشان میدارد. بررسی
رو تالش شد با رو در پژوهش کیفی پیشمناطق روستایی کشور صورت نگرفته است. از این

بخش  زردوئیمطالعه دستاوردهای اتاق فکر روستایی در روستای  استفاده از موردپژوهی به
گوی وباینگان، شهرستان پاوه کرمانشاه پرداخته شود. برای این منظور با استفاده از فنون گفت

حال روستا های متمرکز و بررسی شرحگو با گروهوگو با مّطلعان، گفتویافته، گفتساختارنیمه
محور انتخاب شده بودند، جمع آوری و رد کلیدی که به صورت مالکف 11اطالعات الزم از 

بندی شدند. برای کمک روش تحلیل محتوا طبقههای استخراج شده به ثبت شد. سپس داده
ها نیز از معیارهای چهارگانه مقبولیت، قابلیت اعتماد، تأییدپذیری و انتقال تعیین اعتبار داده

دارای  زردوئیها، اتاق فکر روستایی در روستای تهپذیری استفاده شد. بر اساس یاف
دستاوردهایی از قبیل: مشارکت، حل مشکالت اساسی)مسئله محوری(، تسهیل امور اداری، 

سازی، مهاجرت معکوس، بازاریابی و بازارگرایی و زایی، ظرفیتشناسی، اشتغالآموزش، نخبه
ریزان توسعه مدیران و برنامهایی، به دستاوردهای اتاق فکر روست... بوده است. با توجه به

عنوان الگویی مناسب جهت تحقق  شود از این ابزار مدیریتی بهروستایی استآنها توصیه می
 های دولت در مناطق روستایی بهره گرفته شود.اهداف و برنامه

 

 زایی، پژوهش کیفیمدیریت مشارکتی اتاق فکر روستایی، اشتغال: کلیدی هایواژه
 

 مهمقد

ي فقدان ساختاري مناسب براي پيشبرد امور توسعه

روستايی هماهنگ با نگرش چند بعدي، همواره يکی از 

هاي اساسی چند دهه اخير در زمينه مديريت چالش

توسعه روستايی بوده است؛ زيرا اغلب براي هر يک از 

ي روستايی سازمانی مستقل با رويکردي ابعاد توسعه

لبًا در ارتباط و هماهنگی مناسبی متمايز فعال بوده که غا

با ديگر سازمآنها نبوده است. در مواردي هم که 

ماموريتی در زمينه توسعه روستايی به سازمانی خاص 

هاي شد، اقدامات آنها در حد بسترسازيمحول می
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گرفت. به عمرانی بوده و تمامی ابعاد توسعه را در بر نمی

يی کشور، ي روستاهمين دليل ويژگی بارز توسعه

گسيختگی ديرينه و مزمن مديريت توسعه است که 

هاي گسترده، با دستاوردهايی مطلوب رغم تالشعلی

 Mohammadi Ashnani  et 2008همراه نبوده است )

al., اين در حالی است که مديريت روستايی می تواند .)

 زمينه ساز توسعه محلی، ملی و حتی منطقه اي باشد.

الگوي مديريتی جديدي تحت هاي اخير، در سال 

در کشور مطرح شد و اين  "اتاق فکر روستايی"عنوان 

صورت آزمايشی در برخی از مناطق روستايی ايده به

شهرستان پاوه از  زردوئیاجرا درآمد. روستاي  کشور به

بار در تاريخ جمله روستاهايی است که براي اولين

 زردروئی،به تجربه اين الگوي مديريتی پرداخت.  6/7/94

 در شهرستان کرمانشاه استان توابع از مرزي روستايی

 و شهر به جوانان مهاجرت ميزان بيشترين. است پاوه

داشته و به دليل کوهستانی  استان در کشور را از خارج

 افتاده دور بودن فاقد زمين زراعی می باشد. اين روستا

استان کرمانشاه بوده و فاصله مکانی  مرزي روستاي ترين

 Khoramshahi)روستا با مرز عراق ده کيلومتر می باشد

2006) . 

 هيچ سنتی باغداري و دامداري بجز روستا مردم

هاي جوابگوي هزينهآن هم که نداشته اند  اي حرفه

اکثريت مردم روستا  عمالًرو نبوده است. از اينزندگی 

 وز تعدادر به دليل عدم درآمد کافی روزبه و بودهبيکار 

-میمهاجرت  روستاييان )بخصوص جوآنها(از  بيشتري

 زردوئیکردند. وجود مشکالت ذکر شده در روستاي 

عنوان طرح پايلوت  سبب شد که اتاق فکر روستايی به

اجرا درآيد. از زمان تشکيل مديريتی در اين روستا به 

هاي متعددي توسط روستاييان اين اتاق تاکنون، جلسه

حضور تمامی ها ن جلسهاجرا درآمده است. در اي به

است و همه آنان در فرآيند و چگونگی روستاييان آزاد 

نفر اصلی حق  60تصميم گيري مشارکت دارند، اما فقط 

 امضا و تصويب کردن طرح ها را دارند. 

کيفی حاضر  مطالب بيان شده، مطالعهبا توجه به

 باشد:می درصدد جوابگويی به اين سوال

ی توانسته است مشکالت آيا اتاق فکر روستاي 

عبارت  را تا حدودي مرتفع نمايد؟ به زردوئیروستاي 

ديگر، دستاوردهاي اين ابزار مديريتی براي روستاي 

  چه چيزي بوده است؟ زردوئی

 مبانی نظري

 Darban Astaneh,2005; Nematiدر منابع داخلی)

& Badri, 2007  از مديريت روستايی تعاريف گوناگونی )

رسد تعريف زير از نظر می مده است، اما بهعمل آ به

-جامعيت بيشتري برخوردار باشد؛ مديريت روستايی به 

سازماندهی، ريزي، برنامهفرآيند طور اعم، شامل 

هدايت جامعه  ،هماهنگی و نظارت بر اقدامات انجام شده

سازمآنها و و محيط روستايی از طريق شکل دادن به

ها وسايل زمآنها و نهادباشد. اين سانهادهاي آن می

 شوند. هاي جامعه روستايی محسوب میتأمين هدف
دهد؛ از ديرباز تاکنون ساختار ها نشان میبررسی

 هاي بسياري را بهمديريت روستايی کشور فراز و نشيب
خود ديده است. در حال حاضر مديريت محلی توسعه 
روستايی در کشور، در سطوح پايين هرم حاکميت، به 

عنوان  ها بهشود. دهياريدار و دهيار ختم میبخش
سازمآنهاي عمومی غيردولتی که اداره امور محلی را با 
نظارت روستاييان از طريق شوراي اسالمی روستا به 

رسانند، در حوزه و عرصه امور عمومی و انجام می
 ,Naderi Mehdieiکنند )خدمات عمومی فعاليت می

ها در است که دهياري (. شواهد موجود گوياي آن2015
ها و آميز وظايف خود با محدوديتانجام موفقيت

چنان باشند و مشکالت مديريتی همتنگناهايی مواجه می
هاي توسعه هاي فراروي برنامهعنوان يکی از چالشبه 

 Estelaji, 2012; Moradi et)شوند روستايی محسوب می

al, 2014)يی . اين در حالی است که مديريت روستا
تبع آن توسعه  ارتباط مستقيمی با تحوالت روستا و به

رو در ايران در طول تاريخ قوانين و روستايی دارد. از اين
هاي مختلفی جهت بهبود مديريت روستايی ارائه برنامه

ها بر شده است که با وجود تأثيراتی که اين برنامه
ند ااند، عمدتاً نتوانستهروستاها و مردم روستايی داشته

اهداف مورد نظر و انتظارات را برآورده کنند. تغيير 
 قوانين، عدم مشارکت مردم و بعضاً عدم توجه به

ها موجب هاي مردم در تدوين قوانين و برنامهخواست
 ,Azmi  et alگشته تا مشکالت هر چه بيشتر نمود يابد )

(. البته اين مسائل از ديد متخصصان پنهان نمانده 2011
-اين معضالت نظرات مختلفی توسط صاحب و براي حل

نظران و متوليان توسعه روستايی مطرح گرديده است. 
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(،  معتقد است 2009لهسايی زاده ) در اين خصوص
عملی در جهت  -مديريت روستايی بايد يک روش علمی

اهداف توسعه پايدار و عادالنه روستايی باشد. اين 
ايد ضمن مديريت بايد هم مردمی و هم اداري باشد. ب

تعيين کننده بودن در سطح خرد )درون روستا(، قابل 
ارتباط با سطوح ميانه )دهستان و بخش( و سطح کالن 
)استان و کشور( باشد. تجارب مختلف حاکی از ضرورت 
مشارکت مردمی و واگذاري و تفويض اختيار و 
مسئوليتهاي مديريتی به بهره برداران به عنوان ابزار مؤثر 

 Yadavarشاورزي و روستايی است )در پايداري ک

etal,2018( نيز براين باور است که 2007)1(. تاپيادور
مديريت روستايی بايد با عادات و رسوم و ساختار 

صورت فرهنگی روستا همخوانی داشته باشد، در غير اين
همراه داشته باشد. بديهی تواند اثرات وارونه اي به می

هاي ن راهبرد برنامهترياست که در چنين شرايطی مهم
ها و سازمآنها، انتقال مدون جمهوري اسالمی و وزارتخانه

 Ghadiriمديريت روستايی از دولت به روستاييان باشد )

 Masoom  et al, 2004 به همين دليل الگوهاي .)
کار گرفته شد مديريتی مختلفی در مناطق روستايی به

باشد. از می که يکی از نوظهوترين آنها اتاق فکر روستايی
جايی که تاکنون مستندات علمی قابل اتکايی در آن

خصوص اين تجربه مديريتی صورت نگرفته است، لذا در 
صورت اين بخش تالش شد به بررسی پژوهشی که به 

 کند، پرداخته شود. غيرمستقيم به موضوع ربط پيدا می
در اين راستا مروري بر سوابق پژوهشی موجود نشان 

ساالر ود تشکيالت مناسب مديريتی و مردمداد عدم وج
تواند باعث: مهاجرت از روستا در مناطق روستايی می

(Shamsudini  et al, 2010 Babaee et al 2016; ؛)  عدم
 ,Alavitabarهاي عمرانی )مشارکت روستاييان در طرح

ها، همچنين عدم سازي، تصميمهاگيري(، تصميم2012
عدم مشارکت در سطح مشارکت در عمل و اجرا و 

( شود. اين در حالی است که 2015)   Alianiنظارت 
مشارکت عالوه بر به وجود آوردن آثار مثبت در جامعه، 
روحيه همکاري دسته جمعی، رشد استعدادها و 

پذيري و متعهد بودن را ها، احساس مسئوليتخالقيت
سازد دهد و پايداري جامعه را پژوهشگر میافزايش می

(Sheikh Hassani et al, 2010 از طرفی توسعه کسب .)
و کارهاي روستايی با مديريت و مشارکت مردمی راهی 
                                                                                  
1 - Tapiador 

براي تنوع بخشی و شکوفايی اقتصاد روستايی است 
(Eimani etal, 2018 با توجه به اهميت الگوي .)

مديريتی مطلوب در مناطق روستايی و کمبود اطالعات 
، در اين تاق فکريعنی ادر خصوص اين تجربه مديريتی 

پژوهش تالش شد به بررسی دستاوردهاي اين الگو با 
 استفاده از موردپژوهی پرداخته شود.

 

 روش پژوهش
در پژوهش کيفی حاضر تالش شد با استفاده از 

مطالعه دستاورهاي اتاق فکر روستايی به  مطالعه موردي
بخش باينگان، شهرستان پاوه واقع  زردوئیدر روستاي 
براي اين منظور با کرمانشاه پرداخته شود. در استان 

گو با ويافته، گفتساختارگوي نيمهواستفاده از فنون گفت
هاي متمرکز، و بررسی گو با گروهومطّلعان، گفت

. به حال روستا اطالعات الزم جمع آوري و ثبت شدشرح
 2محورگيري مالکها از روش نمونهمنظور انتخاب نمونه

از اين رو در . (Fossey & et al, 2002)د بهره گرفته ش
-محوري توجه شد؛ اول آنها به دو مالک انتخاب نمونه

کننده از بدو تأسيس اتاق فکر روستايی که افراد مشارکت
که از توان مناسبی در آن عضويت فعال داشته و دوم آن

در بازگويی تجربيات شخصی برخوردار باشند. در 
افراد مطلع با حداکثر تنوع گيري تالش شد از نمونه

حد آوري اطالعات تا رسيدن به استفاده شود. جمع
انجام شد. در مجموع، يازده نفر مطلع  3اشباع اطالعاتی

قرار  مصاحبه هاي عميق و نيمه ساختاريافتهمورد 
گرفتند. مدت زمان انجام مصاحبه ها بين بيست الی 

ندگان کنچهل و پنج دقيقه متغير بود و تمامی مشارکت
بيش از دو سال سابقه حضور در اتاق فکر روستايی را 

هاي مصاحبه، بررسی نظرات و داشتند. محور پرسش
هاي افراد کليدي در خصوص دستاوردهاي اتاق ديدگاه

شهرستان پاوه بود. به دنبال  زردوئیفکر در روستايی 
-کننده نيز پرسيده میهاي پيگيرياين پرسش، پرسش

گر و تعيين کنندگان، هدايتشارکتشد که پاسخ هاي م
ها بود. براي تحليل هر مصاحبه از کننده اين پرسش

بهره گرفته تحليل محتوا  خط وبهتکنيک بررسی خط
 شد. 

                                                                                  
2 - Criterion sampling 

3 - Theoteritical saturation 
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ها از ذکر است براي تعيين اعتبار دادهالزم به 
، قابليت 1معيارهاي چهارگانه؛ قابليت اعتبار

 4پذيري و تأييد 3، قابليت اطمينان2پذيريانتقال
 استفاده شد.  (1391)عباس زاده، 

 
 

 

                                                                                  
1 - Credibility 

2 - Transferability 

3 - Dependability 

4- Confirmability  

 هایافته
کننده در در اين مطالعه از يازده فرد مشارکت

نان آبودند. دامنه سنی  دو نفر زن و نه نفر مردپژوهش، 
و دسابقه عضويت آنها از از هفده تا شصت و پنج سال و 

. همچنين هشت نفر متأهل و تا چهار سال متغير بود
 بقيه مجرد بودند.

گوي وبا استفاده از فنون اجرا شده )فنون گفت
-گو با گروهوگو با مطّلعان، گفتويافته، گفتساختارنيمه

حال روستا(، اطالعاتی از هاي متمرکز و بررسی شرح
هاي انجام شده در روستا به دست آمد که در فعاليت

 (، ارائه شده است. 1قالب جدول )
 

 زردوئیهاي حاصل از اتاق فکر روستايی در روستاي فعاليتوارسی و شرح  سياهه -1جدول 
 دستاوردها شرح مختصر فعاليت عنوان فعاليت رديف
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 تشکيل اولين اتاق
 فکر روستايی 

 محترم، استاندار با همراه محروم مناطق و روستايی توسعه محترم معاونت سفر از بعد
 دستور با روستا از بازديد جهت ستانیشهر و استانی مسئوالن ساير و محترم، فرماندار
 هاي زحمت و هاتالش و کشور محروم مناطق و روستايی توسعه محترم معاونت
 ايجاد و توسعه منظور به کشور در روستاي فکر اتاق اولين محترم فرماندار فراوان

 شهرستان فرماندار عهده بر جلسه اولين رياست شد. تشکيل روستا در اشتغال
 آن شدن عملی کارهايراه و نياز مورد مشاغل تمام فکر اتاق جلسات در. وداورامانات ب

 شد. می بررسی مردم از نظرخواهی و گووگفت و بحث با

 
 

  روستا فکر اتاق اولين تشکيل

 با  روستا کمربندي احداث جاده
 مردم.  همکاري

 آموزش هايدوره 2
 بومی مربيان

 بين از داشتند مهارت فکر اتاق در شدهتعيين مشاغل زمينه در را که افرادي
جهت آموزش و انتقال  کردند،می کار بازار در که روستا از خارج يا و روستاييان

  شدند. روستا انتخاب مردم تجربيات خود به

 
در بين مردم  خودباوري تقويت
 روستا

هاي بومی در استفاده از پتانسيل
 آموزش
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 آمورزشگاه افتتاح

 سازي توانمند
 روستاييان

 در باتجربه افراد به مربيگري آموزش و آموزشی هايزيرساخت سازيفراهم از بعد
 مندي آنها عالقه به توجه با مردم به روستا، از شده دعوت توانمند افراد ساير و روستا

مشاغل  ثابت آموزشگاه اولين سپس و آمد عمل به نام ثبت مختلف هاي رشته در
 و استانی مسئوالن حضور با روستاييان سازيتوانمند ستايرا در کشور،  در روستايی

 .شد افتتاح شهرستانی

 مهارت آموزشگاه ايجاد اولين
 اي  حرفه مشاغل فنی ثابت آموزي

 کشور. در

نفر از مردم  476مهارت آموزي 
 روستا. 
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 فنی هايدوره برگزاري

 روستا در اي حرفه و

 عملی، و نظري به شکل   نظر مورد شغل باکتسا براي روستا مردم هادوره اين در
 کالس در با هم همگی افراد خانواده و فرزندان موارد بيشتر ديدند. درآموزش می

 خود براي درآمد کسب و اشتغال راه در با هم همگی آينده در تا يافتندمی حضور
 اريدامد سنتی صورت به مردم قبال مثال نمايند. براي ياري را يکديگر و کنند تالش

 از گيريپيش هايهاي دام، راهبا بيماري دامداري آموزشی هايدوره در اما کردندمی
 به صورت تخصصی آشنا شدند.     .. دام و زايیبيماري؟ چندقلو درمان چگونگی بيماري و

 
 

 کارگاه محصوالت 4احداث 
دستی  صنايع و صنعتی محصوالت
 در روستا. 
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 زندگی عشايري احياء

پروري دام هايمهارت و روستا جغرافيايی شرايط و منطقه هاي قابليت به جهتو با
 دام الوصول دولتی، مردم سهل و درصد صفر منطقه و نيز با کمک تسهيالت مردم
 زندگی کار اين با و  بودند سازگار منطقه با نمودند که را خريداري  کُردي نژاد هاي

 شد. رونق پر روستا عشايري مناطق در

 
ق دوباره عشاير نشينی در رون

 روستا 

ايجاد زمينه براي انجام شش مورد 
مهاجرت معکوس و بازگشت به 

 روستا.
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و  عسل زنبور پرورش

 توليد عسل ارگانيک

 زنبور پرورش روستا، در زنبورداري موفق طرح يک اندازي راه زمينه پيش به توجه با
  با استفاده ارگانيک کامالً  عسل توليد جهت عسل

باعث افزايش توليد عسل در منطقه و فروش بيشتر آن شده  از کندوهاي تنه درختی
 است.  

 
 توليد عسل ارگانيک

 توليد ژل رؤيال
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 گيوه توليد کارگاه

 صرفاً مخصوص که خاص سفيد رنگ يک طرح و يک در اورامان ها توليد گيوهبعد از قرن
 در که مطالعاتی به توجه با داشت، استفاده قابليت از سال ماه چند در و تنها بوده آقايان
-اشتغالقابليت آن انجام شد و نيز به منظور توسعه و  و محصول اين تاريخچه و بازار مورد

 زايی در خصوص اين محصول اقداماتی در راستاي تغيير جنس نخ به منظور افزايش توانايی
 آن از هاي توليد به منظور استفادهتنوع مدل سال، هاي ماه ساير در محصول اين از استفاده

 سليقه با متناسب و مختلف هايرنگ و هاطرح با گيوه مختلف و نيز توليد انواع هاخانم براي
 با سفارش، انجام شد و در نتيجه اساس بر توليد اصل به رعايت توجه با و جامعه افراد

   گرديد. فراهم منطقه در زيادي افراد اشتغال زمينه محصول اين بافت و توليد آموزش

 
هاي احياي دانش و مهارت

 منطقه اي –بومی 
تأمين بخش قابل توجهی 

 از تقاضاي بازار کرمانشاه
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 پرندگان رورشپ کارگاه
 بومی

اندازي شد که معلم اين طرح با کمک يکی از اهالی سابق روستا )غفور حيدري( راه
بازنشسته و ساکن شهر بودند. وي دوباره به روستا مهاجرت کرد و با خريد و استفاده از خانه 

 هاي متروک روستايی اين طرح را آغاز نمود. 

 
هاي استفاده از ظرفيت

 زايیموجود در اشتغال
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 قلمزنی کارگاه

استادکار  هيچ و بود شده سپرده فراموشی به کامال روستا در که بود صنايعی از يکی زنیقلم
 شهرکرد مشهور زنانقلم از يکی نداشت. بنابراين از اين زمينه در منطقه وجود در نيز ماهري
به  و نمود آغاز روستا در را آموزش کار مربيگري، دوره گذراندن از پس آمد و عمل به دعوت

 به اردو چندين در آموزان چنين کارهم. شد زنده روستا در دوباره حرفه اين اين ترتيب
در زمينه اين  جهان روز توليدات و بازار با نزديک از تا رفتند ايران مختلف شهرهاي

 شوند. محصوالت آشنا

 
هاي ايجاد فرصت

آموزي براي مهارت
 زنیمندان حرفه قلمعالقه

 و فرش تابلو آموزش و توليد 10
 گليم

 و ديدند آموزش قبادي چنور توسط خانم روستا توانمند نفر از زنان 25 اين خصوص، در
 .شود اندازي و توليد تابلو فرش و گليم راه بافیقالی کارگاه روستا اين در است زودي قراربه

هاي ايجاد فرصت
زايی براي زنان اشتغال
 روستا
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 کاري منبت گاهکار

 و سوزيآتش باعث گاه که داشت فراوانی وجود خشک هايچوب و جنگل روستا، اطراف در
 نداشت. ديگري عنوان سوخت، کاربردبه  استفاده به جز شد ومی مراتع و هانابودي جنگل

اعضاي اتاق فکر به اين  انجام براي آنها ايجاد شود. سر ديگري آفرينیارزش تا شد تالش لذا
 فرصت ايجاد بر عالوه "خشک هاي شاخه اين روي بر کاري منبت" با تا نتيجه رسيدند

سازند و  فراهم را محصول اين از مفيد استفاده زمينه روستا افراد از بعضی براي اشتغال
 "شده کشتار هايدام و بزها شاخ روي کنده کاري بر روي چوب و کنده کاري بر "عالوه بر 

 در که گرفت قرار مردم استقبال مورد ايگونه به کار شد. اين انجام اريک کنده نيز روستا در
 کسب شد. بز تومان درآمد از فروش شاخ ميليون 20 تهران نمايشگاه

 
هاي ايجاد فرصت

 زايیاشتغال
معرفی دانش بومی منطقه 

 به شهرهاي بزرگ
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 هايبازي توليد کارگاه
 فکري

در پاسخ به نياز فرهنگی کشور به  محمدي فريدون ايآق طراحی و اين خالقيت با کمک
يک وسيله  "کوردينه"هاي ملی و استفاده کمتر از وسايل بازي خارجی انجام شد. بازي

 و خورد و زد هيچ آن در که تفاوت اين با دارد شطرنج به بسياري بازي است که شباهت
 ارزش که ندارد وجود ازيسرب ديگر بازي اين در ندارد. وجود و خونريزي خون از نمادي

 اصول دهد و تماممی نشان را انسان برابري باشد. اين بازي فيل يا اسب از کمتر آن
 هفت هايخانه در بازي است. اين نمايان خوبی به آن در ايرانيان ما مدنيت و انسانيت

 2ان توبراي ما ايرانيان است. اين بازي را می 7 عدد تقدس گوياي که شودتايی انجام می
  کرد.  بازي نفره چند يا نفره

 
  مستند سازي

فرهنگی بخشی از فرهنگ بومی 
 -هاي فکريمنطقه در قالب بازي

 محلی
  تقويت روحيه

شادابی در کودکان و حتی 
 بزرگساالن
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 سازي ماشين کارگاه
 صنعتی

 هايدستگاه تمام بر اين بود که تا جاي ممکن زردوئیفلسفه و اعتقاد اعضاي اتاق فکر 
 ننمايند. پرداخت پول دستگاهی هيچ بابت و بسازند خود را مختلف هايکارگاه نياز مورد

 اما کردند احداث مرادي يزدان آقاي تالش و با کمک صنعتی سازي ماشين واحد يک لذا
 اين لذا نداشت وجود امکان اين نيز روستا در و بود زياد فاز سه برق هاي هزينه چون
 عملکرد اين کارگاه طوري. شد منتقل روستا از خارج به کوردينه توليد واحدنيز  و واحد

 نان بازيافت جمله از خود هايکارگاه هاي دستگاه از کدامهيچ کنون تا بوده است که
 ديگري کاالهاي خصوص اين در اند.نکرده خريداري روستا بيرون از و غيره را محلی

 خانم زنانقلم براي زنی مخصوصقلم چکش و،خودر انواع العمر مادام سيبک همچون؛
اند شده بودهو جزو اختراعات ثبت نوآورانه همگی که... و درختان بنه زنیتيغ تيشه روستا،

 دستگاه اند. همچنين کارگاه در حال حاضر مشغول توليددر اين کارگاه توليد شده
 است.  شده ساخته نيز آن اوّليه هاياست که نمونه بلوط ميوه فرآوري

 
 
 مورد  157 ثبت

 مردم روستا بين در ابداع و اختراع
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 بازيافت واحد کارگاه

 زباله

 توليد براي آن از استفاده و بازيافت زباله، تفکيک طرح هاي موفق اتاق فکر،يکی از طرح
 آغاز روستا در مبدأ از زباله تفکيک بحث کار، شروع براي .بود کوردينه بازي و گيوه زيرۀ
 همکاري روستا مردم بختانهخوش شد. تفکيک خشک و تر هايزباله الزم آموزش با وشد 

 خاطر به کارگاه اين. کرد پيدا گسترش اطراف روستاهاي در کار اين و داشته خوبی بسيار
 که است ذکر به الزم است. داير روستا از خارج در روستا در برقی هايزيرساخت نبود
 دست در آن مديريت و شده ساخته افراد خود توسط نيز هکارگا اين هاي دستگاه تمام
  .است معلول که از ناحيه دو پا   است حيدري صباح آقاي

 
  ايجاد فرهنگ

 تفکيک زباله
  کمک به تقويت

 اقتصاد و اشتغال زايی منطقه
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 زيست  انجمن تشکيل
 محيطی

پيش از  گذاريبه عنوان روز طبيعت ارج نهادند. اين نام را نوروز نخست روز روستا مردم
 در اين روز روستاييان روستا انجام شده بود. فکرخوش اعضاي از نفر چند توسط اين

 تشکيل فکر به سپس کردند. برگزار پرندگان را آزادسازي مراسم نوروز جشن با همراه
 انجمن و اعضاي مردم انجمن، تشکيل از بعد و افتادند زيست محيط از حمايت انجمن

 روز طبيعت  در را کبک زيادي تعداد  داشتند و پاس ترباشکوه را روز اين زردوئی سبز
 به اکنونهم که به طوري يافت گسترش انجمن اين فعاليت دامنه بعدها. کردند آزاد

 شده است. شناخته استان زيست محيطی انجمن ترينلفعا عنوان

 
  تشکيل انجمن

زيست محيطی در راستاي حفظ 
 گردشگري منطقه.بوم
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 و نوروز جشن برپايی
 انار جشن

 آتش جشن گذشته در آن مردم و است برخوردار غنی و کهن تاريخی از زردوئی روستاي
 زمان به مربوط آتش جشن ...کردندمی برپا گرماست و نور روشنايی، مظهر که را

 استقبال با آتش هاي گلوله گردد...جشنسال قبل بر می 2700آن به  قدمت و مادهاست
 شرکت اين جشن در آنها از زيادي تعداد غروب هر و بود شده مواجه نوروزي مسافران زياد
 اين نام به  "جشن آگر "جشن آتش با نام محلی  96کردند. به اين خاطر در سال می

 .شد ملی بتث روستا
 زيادي گردشگران پذيراي مهرگان جشن کهن مراسم برگزاري با مردم نيز "انار جشن" در

ميليون تومان از محل عرضه و فروش  52ساعت مردم مبلغ  3 در که طوري به شدند.
 کردند،آنها خريداري می از هاقيمت نازلترين با هادالل قبال که انار مستقيم محصوالت

  کسب کردند. 

 
  ثبت دو اثر ملی

و  جشن سقز  زردوئی)جشن آگر 
 گيري( به نام روستا. 

  برگزاري سه دوره
مراسم جشن انار و فروش 

 محصوالت باغداران در اين مراسم.
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 هايتصميم ساير

 فکر اتاق

 براي آنان آميزيرنگ و ماشين کهنه هايالستيک از استفاده روستا، هايچراغ تعويض
 در روز يک منازل، انتخاب درب جلوي هايگلدان در گل کاشت و خريد گلدان، ساخت

 زندگی شهر در که آنان حتی و روستا مردم همه روز اين در نظافت که روز عنوان به ماه
کنند. گسترش کمربندي و مسير روستا را نظافت می باهم همه فرزندان، کنار در کنندمی

ري و انجام کار توسط مردم روستا، مراجعه بين منازل روستايی با سيمان اهدايی فرماندا
کرده روستا جهت ويزيت و مداواي مردم روستا به صورت رايگان پزشکان محلی و مهاجرت

 و ...

 
  تقويت زمينه هاي

 جذب گردشگر در منطقه

 هاي پژوهش( )منبع: يافته

 (.  2)جدول شماره شناسايی شدمفهوم  9خرده مقوله و28گرفته با افراد مطلع، در نهايت هاي صورتاز مصاحبه

 
 زردوئیمفاهيم مرتبط با دستاوردهاي تشکيل اتاق فکر روستايی در روستاي  -2جدول 

  واحدهاي معنادار هاخرده مقوله مفاهيم                         

ت
رک

شا
م

 

 

 
مشارکت زنان و مردان 

هاي سنی با گروه
-مختلف در تصميم

 هاگيري

تصميم می  ،پسرها ،کودکان همه حضور دارند ودر جلسات اتاق فکر ردها، دخترها،پيرم در اتاق فکر...-

 .. م.کاري را نبايد انجام  بديه کاري براي روستا بهتره ، چه براي روستا ، چ ندکار بکنه گيرند که چ

اي گرفتند بر. مردم خودشان تصميم میندکار بکنه مردم بگه که چ که دولت بيايد بهجاي اينهب...-

-بهبود وضعيت روستا به تصميمپيشنهادهاي خود را درخصوص )زن و مرد( همهو کار بکنند ه خودشان چ

 گذاشتند...گيري می
مشارکت مالی اهالی در 

 هاطرح
هاي اجراي اين طرح ها با نان است که عمده هزينهچاتاق فکر آنو  ديگرکياعتماد روستاييان به ...-

 ...شودمیمشارکت مردمی پوشش داده 

 
 

-مشارکت تمامی طايفه

 ها

نفر شامل: يک نفر  3طايفه دارد. از هر طايفه  20نفر بودند)روستاي زردوئی  کالً  60...اعضاي اتاق فکر -

 سفيد، يک نفر معتمد، يک نفراز باسوادترين افراد طايفه(...ريش

 در حال تکميل است...تمام جاده ي کمربندي روستا به کمک مردم ...-

 اي در روستا حذف شد......ديدگاه قبيله
جذب مشارکت افراد 

 گرمخالف و اخالل
اين ...برندبودن مردم سود می ناآگاهاز  ،از بيکار بودن مردم بعضی از افرادي که در جامعه هستند و قطعاً...-

  بشن...نوعی  به اين مسير کشيده  نوعی ارشاد بشن و به افراد بايد به

 ...هاي مشارکتی گرديددر فعاليت)مخترعان( اتاق فکر مشوق خوبی براي حضور آنها ...- ترعانمشارکت مخ

ي
ور

ح
ه م

ئل
س

م
 

حل مسائل در 
 اولويت

ماه، و  6گاهی هر ماه، گاهی هر  شدنياز داشت جلسه تشکيل می بررسی و رسيدگیگاه موضوعی به  هر...-

 ت...موقعيت و شرايط زمانی داشگاهی ساليانه بستگی به

اجراي طرح هاي 
 مبتنی بر نياز

 ...در مرحله نهايی جهت اجرا هستند يااجرا شده ي کوچکی با کمک مردم هاطرح ...با توجه به نياز روستا-
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 مفاهيم مرتبط با دستاوردهاي تشکيل اتاق فکر روستايی در روستاي زردوئی - (2)ادامه جدول 

ي
دار

ر ا
مو

ل ا
هي

س
ت

 

 

 

 پاسخگو شدن مسئوالن

 ها مردم به جلسات اتاق فکر دعوت می شدند......در بيشتر موارد مسئوالن براي جوابگويی به پرسش-

مردم هم از ادارات  و نبودند ادارات هم جوابگو و شدصورت انفرادي انجام میهيگيري امور روستا ب پقبالً...-

 هاي آنها اعتماد نداشتند.به قول دولتی راضی نبودند و

اکنون همه ادارات استان گروه  معرفی عملکرد اين اتاق در سطح کشور، با تشکيل اتاق فکر روستايی و...- رهاي اداري به وسيله نمايندهپيگيري کا

 ...دانند که افراد پيگير امور روستا، نمايندگان اتاق فکر روستا هستندمی شناسند وئاتورگه را می

 ئوالن مختلف مثل استاندار و معاون رئيس جمهور از روستا ديدن کردن..... مس- رتبه در روستاحضور مسئوالن عالی

هاي اتاق هخواست کنند وشهرستانی حضور پيدا می و راحتی در جلسات مديران استانیه نمايندگان ب...- حضور نمايندگان در جلسات مديران

 ...کنندفکر را منعکس می

ش
وز

آم
 

 

 

 

 

 هاي حرفه محورآموزش

)با همکاري اداره کل  هاي آموزشی حرفه مورد عالقه خود رااق فکر، تقريباً همه مردم روستا دورهدر ات...-

 ...انداي( طی نمودهفنی وحرفه

زنی ... آمديم استادکاران ماهري را در شهرکرد و اصفهان آورديم روستا، و در روستا دختران را با هنر قلم-

 درجه يکشان هستند... رگزار کرديم که االن در حال گذراندن دورۀآشنا کرديم و دوره آموزشی را براشان ب

شد و سوار ماشين زد به مرکز شهرستان تا دامپزشک حاضر می... مثالً در ييالق ويراش بود بايد زنگ می-

شد اما االن شکر خدا خود دامدار می تواند همه رسيد، آن دام تلف میهايشان میآمد به دامشد و میمی

 هاي آموزشی...کارها را انجام بده. اينم دوره اين

 

 

 آموزش مربی محلی

آمديم افرادي شد ما میشد و جوانب مختلفش بررسی میها در اتاق فکر تصويب می...بعد از اينکه شغل-

که در روستا نبودند و در روستاهاي ديگه و يا که در روستا در آن رشته، حرفه بيشتري داشتند. يا اين

آورديم توانستيم پيدا کنيم، اين استادکارها را میطق ديگري که مردم يا استادکار خوب و ماهري را میمنا

کرديم.... از همين مربيان محلی کمک گرفتيم براي و دوره آموزش سی.بی.تی مربيان را برايشان برگزار می

 آموزش کل مردم روستا... 

که االن کارت مهارت فنی و حرفه اي  ندآموزش دادرا نفر از مردم روستا  476بيش از ماه  6در مدت - آموزش مبتنی بر بازار کار

 .دارند متناسب با شغلی که قراره به دست بياورند

ه 
خب

ن

ی
اس

شن
 

 ...ثبت اختراع و ابداع براي روستا به ثبت رسيد157در مدت چند سال ...- ثبت اختراعات

به )مخترعان( مرور زمان اين افراد  کار، به شد در همان مقطع زمانی شروع  به وقتی اتاق فکر تشکيل...- شناسايی مخترعان

  ...سمت اتاق فکر دعوت شدند وانسجام يافتند

ال
تغ

اش
ی

زاي
 

 

 

 ايجاد کسب و کار

 کاهش بيکاري

شدم مجبور  دليل درآمد کم خانواده ،به گونه کاري برام نبود وحقيقتاً من خودم از افرادي بودم که در روستا هيچ

 ، اما االن برگشتم چون شغل دارم...از آن روستا مهاجرت بکنم به شهر

کار ه اي الزم در روستا، اکنون  اغلب افراد خانواده در قسمت صنايع دستی مشغول بهاي فنی حرفهطی آموزش...-

 ...اندشده

شايد بگم اولين  دامداري و نفر مرد را هم اشتغال خواهيم داشت در بحث 130در آينده نزديک حداقل ما  -

 . مان تک رقمی ميشهنرخ بيکاري روستايی خواهيم بود در استان که شاخ غول بزرگ بيکاري را خواهيم شکست و

ي
از

 س
ت

في
ظر

 

 

 

 گردش پذير نمودن روستا  

ا هزار نفر را به اين روست 12گفتند ( می1395ي گردشگري در نوروز امسال )ماه فعاليت در زمينه 6با  -

 سفرکرده...

 ...وجود آمدهاي گردشگري با هدف ايجاد بازار فروش در روستا بهزيرساخت -

 ..بندي و تبديل به باغ شدها تراسها و سنگالخبيشتر صخره -

هاي پر شيب هاي سنگی که در زمينبندي حتی يک متر مربع زمين زراعی ندارد اما با تراس زردوئیروستاي  امکان توليد محصوالت ارگانيک

 ...ارگانيک توليد می شود کوهستانی توسط گروه ئاتورگه انجام شده موکاري به خوبی خواب داده و انگور کامالً

 در روستا ثبت شد...راسماتی مانند جشن انار ، جشن آگرنوروزي  و... م ثبت رسوم روستا و معرفی آن

 

 هاي توليديايجاد کارگاه

گاه توليدي براي محصوالت روستا در اين روستا انجام شد که االن چند تا از اين کارگاه کار 12افتتاح بيش از ...-

  ...ها فعال هستند

 شدند...هاي محيط زيستی مختلفی تشکيل گردشگري منطقه انجمنر راستاي حفظ بومد - هاي زيست محيطیايجاد انجمن   

 ...تشکيل شده NGOچند گروه  -

براي احياي محيط زيست روستا که در آن  زردوئیروستا تشکيل داديم مثل: انجمن سبز هاي مختلف در انجمن -

 پردازند...همه به تميز کردن روستا می

 

 هاي افراد مخالفشنيدن بحث

اما بايد به هر طريق ممکن با آنها ، هاي جديد مخالفندابتدا افرادي هستند که با ايده ها هميشه دردر اغلب فعاليت

گردد که آنها هم ين موضوع باعث میانظرات آنها هم استفاده کرد.  و از به سخنان آنها هم گوش داد ؛را کردهم مدا

 ... به جمع مردم بازگردند

 



 697 ...مطالعه موردي دستاوردهاي اتاق فکر روستايیرستمی و حيدري:  

 مفاهيم مرتبط با دستاوردهاي تشکيل اتاق فکر روستايی در روستاي زردوئی - (2)ادامه جدول 

س
کو

مع
ت 

جر
ها

م
 

مورد مهاجرت معکوس هم  6( عالوه بر اينکه مهاجرتی نداشت 1395شته)در مدت يک سال گذ کاهش نرخ مهاجرت 

 داشت...... 

بيکاري و عدم وجود در آمد کافی ، اما با  :اي داشتند از جملهها در شهر مشکالت عديدهاين خانواده هاي مهاجررفع مشکالت خانواده

 مراجعه به روستا 

ی
راي

رگ
ازا

و ب
ی 

ياب
زار

با
 

 

 برند سازي

هاي فکري، پرورش پرندگان ديگري که ما کار کرديم بحث نان سنتی، صنايع دستی، بازي در بحث

 شان... بومی، دهکده زنبور عسل بود و ... ما اسم همه اينها را گذاشتيم ئاتوورگه که برندي بشه براي همه

 

 

 

 بازار پسندي

ص آقايان و در يک فصل خاص اي که در اورامانات بود فقط گيوه سفيد بود آن هم فقط مخصوگيوه -

ها زياد بودند در بازار بايد يک محصول جديد توليد می کرديم... امديم ايده داديم شد.... رقيبپوشيده می

که بياييم گيوه ها را رنگی کنيم... فهميديم مردم مناطق کرد به گيوه سفيد عادت کرده اند و گيوه رنگی 

 ديم...نمی پوشند... گيوه رنگی زنان توليد کر

واحد منبت کاريمان به واحد قصابی روستا هست ميره و شاخ بزها را جمع ميکنه. اين شاخ بزها را  -

ميليون تومن  20تومن و در نمايشگاه اين روستا  1000هزار تومن، هر شاخ  100ميخره از اين افراد 

 بز و حيوانات اهلی... فقط شاخ بز فروش ميره يعنی منبت کاري را از روي چوب انتقال ميدن روي شاخ

 هاي پژوهش()منبع: يافته

 

 بحث و نتيجه گيري

-نتايج پژوهش نشان داد که اتاق فکر روستايی به

عنوان يک الگوي مديريتی کارآمد توانسته است 

همراه به زردوئیدستاوردهاي مثبتی را در روستاي 

تحليل هر يک از اين دستاوردها داشته باشد. در ادامه به

 ته شده است:پرداخ

هاي اکتشافی استخراج شده، يکی از بر اساس داده -

ترين دستاوردهاي اتاق فکر روستايی در روستاي مهم

رسد نظر میمورد مطالعه مشارکت اهالی روستا است. به

اتاق فکر روستايی توانسته باشد ساختار مناسب براي 

هاي سنی مشارکت زنان و مردان روستايی با گروه

ها نظير مشارکت مالی در بسياري از زمينه مختلف در

 اي و عمرانی را فراهم آورد. هاي توسعهطرح

Alavitabar (2012)  در پژوهش خود به اين مسئله

که ساختار نمايد در صورتیکند و اظهار میاشاره می

مناسب براي مشارکت روستاييان فراهم شود، آنان در 

ري خواهند هاي عمرانی روستايی مشارکت بيشتطرح

( 2007و )   Gauteter 2000)نقل از ) نمود؛ چرا که به

Eftekhari  اين ساختار خواهد توانست زمينه را براي

دنبال آن، مشارکت ساالرانه و به گيري مردمتصميم

جانبه روستاييان فراهم نمايد. اين همان اتفاقی همه

رخ داده است.  زردوئیمثبتی است که در روستايی 

دهد، اين مشارکت در تر اين يافته نشان میعميقتحليل 

ها، سازيها، تصميمگيريتمامی سطوح يعنی تصميم

-مشارکت در عمل و اجرا و مشارکت در سطح نظارت به

وقوع پيوسته است. توجه به اين مسئله از آنجا اهميت 

وجود آوردن آثار مثبت در دارد که مشارکت عالوه بر به

دسته جمعی، رشد استعدادها و  جامعه، روحيه همکاري

متعهد بودن به پذيري و ها، احساس مسئوليتخالقيت

دهد و پايداري جامعه را را افزايش می دستاوردهاي طرح

 . (Sheikh Hassani  et al., 2010)سازد پژوهشگر می

محوري و حل مشکالت اساسی روستاييان مسئله -

. بر اساس از ديگر دستاوردهاي اتاق فکر روستايی است

هاي اتاق فکر روستايی بر هاي ميدانی، جلسهبررسی

-شود و در اين جلسهمبناي نياز اهالی روستا تشکيل می

گيرند که از نيازهاي ها مباحثی مورد توجه قرار می

هايی آيند. درنتيجه طرحشمار میاساسی روستاييان به

رسند که جزو نيازهاي واقعی آنها تصويب میهم به

شوند. حاصل چنين اقداماتی، دو پيامد می محسوب

که مثبت ديگر را با خود به همراه داشته است؛ اول آن

اند، مردم روستا ها بر اساس نياز طراحی شده چون طرح

با عالقه و پشتکار فراوان خواهان مشارکت همه جانبه و 

ديگر آنکه احتمال شکست اجراي آن در روستا هستند. 

آن بعد از به ثمر رسيدن نيز  طرح و مشکل مديريتی

خود حل خواهد شد؛ زيرا همکاري مردم ضامن خود به

 بقا، استمرار و مديريت طرح خواهد بود.

ترين مشکالت مناطق روستايی کشور يکی از مهم -

هاي اداري است که خموساالري و پيچموضوع ديوان
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کشاند و انگيزه آنان را براي مردم روستا را به چالش می

دهد، گيري کاهش میصورت چشمارهاي توليدي بهک

اتاق فکر روستايی با انتخاب نمايندگان محلی توانسته 

است اين مشکل را رفع نمايد و باعث تسهيل اين امور 

وآمد بيشتر مسئوالن به روستا شود. افزون براين، رفت

پس از تشکيل اتاق فکر، خود عاملی اثرگذار بر کاهش 

گري منطقی در بين جاد روحيه مطالبهساالري و ايديوان

 روستاييان بوده است.

هاي ميدانی حاکی از آن است که اتاق فکر گزارش -

صورت فعال روستايی در بخش آموزش و در دو حوزه به

عمل نموده است؛ در بخش اول آموزش زنان و مردان 

مند و بر اساس تقاضاي بازار کار صورت هدفروستايی به

وضعيت سرمايه تواند با توجه بهکه میگيرد صورت می

طبيعی پايين روستا در تأمين معاش خانوارهاي 

-روستايی نقش بسزايی را ايفا نمايد و از طرف ديگر به

بهتري را ها مردم بتوانند محصوالت واسطه اين آموزش

گردشگران روستايی ارائه دهند که از کيفيت و به

ر حوزه ديگر، اين بازارپسندي بيشتري برخوردار باشد. د

پرورش مربيان محلی نموده که اين کار اتاق اقدام به

هاي باعث در دسترس بودن مربيان و کاهش هزينه

آموزش گروه وسيعی از اهالی مردم روستا شده است. در 

گونه توان تحليل نمود؛ همانرابطه با اين يافته نيز می

 )0072l & Mirdamadi et al., 201et al.,  Popzan(که 

ويژه  در پژوهش خود اشاره کردند آموزش روستاييان به

زنان روستايی از اهميت بسيار بااليی در توسعه روستايی 

برخوردار است. دليل اين امر آن است که هرچند زنان 

 63هاي کشاورزي، درصد فعاليت 60روستايی در ايران 

هاي باغداري هاي دامداري و عمده فعاليتدرصد فعاليت

هاي پس از برداشت محصوالت شامل چنين فعاليتمو ه

عهده دارند، وليکن، سهمشان از فرآوري توليد را بر 

اين  ). ,.2011Popzan et al(آموزش بسيار ناچيز است 

-توانند نقش مؤثري در بهرهدر حالی است که زنان می

هاي وري و بهبود و توسعه الگوهاي کارآمد در زمينه

هاي امکانات مرتبط با فعاليت مختلف مصرف منابع و

اقتصادي و اجتماعی در فضاهاي روستايی کشور را ايفا 

اين  اب (Ahmadi Shapour Abadi, 2009) نمايند.

کارگيري زنان در تفاسير اتاق فکر روستايی با به

آنها توانسته است  ها و آموزشگيريها، تصميممشارکت

 .اين خالء را تا حدود زيادي مرتفع نمايد

هايی که اتاق فکر روستايی توانسته از ديگر زمينه -

-است در آن به دستاوردي مثبت دست يابد، بخش نخبه

شناسی روستايی و جلوگيري از فرار مغزهاي روستايی 

است. در اين زمينه اتاق فکر با ثبت اختراعات و 

جذب قشر وسيعی از شناسايی مخترعان روستايی قادر به

-است. حضور اين افراد در جلسه نخبگان روستايی شده

هاي خالقانه موجب اثربخشی انديشی و ارائه ايدههاي هم

-ها شده است. در رابطه با اين يافته میبيشتر اين جلسه

توان چنين استنباط نمود که در تضاد با تصور 

-ويژه در ميان اقشار دانشگريزناپذيري مهاجرت )به

بازنده خواهيد بود شما »آموخته( و برتري گفتمانی شعار 

 ، )Mirdamadi  et al , 2007(« اگر روستا را ترک نکنيد

-زايی براي دانشاتاق فکر توانسته است با اشتغال

آموختگان و نخبگان روستايی از فرار مغزها تا حد زيادي 

جلوگيري نمايد و ضمن تبديل دوباره روستا به محلی 

کرده لبراي کسب و کار و زندگی، رؤياي روستاي تحصي

 گير پژوهشگر نمايد.اي چشمو بدون بيکار را به گونه

سازي از ديگر دستاوردهاي شناسايی شده، ظرفيت -

دهد آنچه در حال حاضر در ها نشان میاست. بررسی

کشور کمتر به آن پرداخته شده بخش مديريت روستايی 

هاي گذشته جايگاه چندان مشخص و و حتی در سال

-نگر بهسوجانبه و همهنگاه همه مطلوبی نداشته است،

عنوان مکانی با قابليت و ظرفيت باال براي روستا به

هاي اخير، توسعه و عمران بوده است. متأسفانه طی دهه

، برانگيز هايی ترحمعنوان مکاننقاط روستايی تنها به

هاي دولتی مورد توجه قرار فقير و نيازمند به کمک

ورت به آنها امکانات و خدمات اند که بايد به هر صگرفته

داده شود تا از جريان توسعه ملی عقب نمانند. چنين 

ديدگاهی به مديريت روستايی باعث نوعی نگرش منفی 

و ايجاد اين تصور شده است که روستا، اصوالً، جز 

توسعه ندارد. چنين  کشاورزي ظرفيت ديگري براي

از برداشت هاي باعث انزوا طلبی و خروج محيط روستا 

 & Ghanbari, 2009).ملی شد  چرخه توسعه

Sharifzadeh, 2011)  اين يافته مؤيد آن است که در

هاي فراوان که واجد قابليت زردوئیروستاهايی مانند 

هايی را به کمک اراده، مشارکت و توان ظرفيتاست می
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حال در هيچ پشتکار مردم محلی ايجاد نمود که تا به

جود نداشته است )مانند: روستاي ديگري نظير آن و

سازي ها و کشت انگور(. اين ظرفيتبندي صخرهتراس

پذير است، بلکه در ديگر تنها در بخش توليدي امکاننه

ها نيز امکان اجرايی نمودن آن وجود دارد. از جمله حوزه

هاي فرهنگی روستا که تا توان به قابليتها میاين حوزه

اند؛ باالبردن رار نگرفتهحال مورد شناسايی و معرفی قبه

هاي اجتماعی مردم براي مشارکت؛ و توانايی ظرفيت

بحث و مذاکره با هم و نظاير آن اشاره کرد. بنابراين 

-ترين و اساسیمهم ظرفيت سازي را يکی ازشايد بتوان 

 زردوئیترين دستاوردهاي اتاق فکر روستايی در روستاي 

 قلمداد نمود.

ال آن مهاجرت معکوس از دنب زايی و بهاشتغال -

ديگر پيامدهاي مثبت تشکيل اتاق فکر روستايی در 

    مطالعاتبستر مورد مطالعه بود. در اين خصوص، 

 )2010Shamsudini  et al., (درصد  80داد حدود  نشان

درآمد از مهاجران بر اثر جستجوي شغل و دستيابی به

فته ياکنند. در تأييد اين بيشتر از روستاي خود کوچ می

دهد هرچقدر می نشانBabaee  et al) ,.2016(  نيز نتايج 

د، ياب زايی در روستاها و درآمد روستاييان افزايشاشتغال

د شهرها مهاجرت خواهند کرد و رونروستاييان کمتر به

مهاجرت معکوس از شهر به روستا نيز افزايش خواهد 

گونه که اين رسد هماننظر میرو بهيافت. از اين

در پژوهش  Ghasemi  et al., (2014) ژوهشگران و پ

ري و برخوردا محل کار نمايند نزديکی بهمیخود اشاره 

 تواند از داليل اصلیروستا از خدمات و امکانات می

 باشد. زردوئیگيري مهاجرت معکوس در روستاي شکل

بازاريابی و بازارگرايی محصوالت توليدي روستا از  -

طور که از سوي اتاق فکر روستايی بهديگر اقداماتی است 

جدي در روستا دنبال شده است. بر کسی پوشيده نيست 

هاي بخش ترين دغدغهکه بازاريابی همواره يکی از مهم

کشاورزي کشور بوده است؛ چرا که روستاييان همواره با 

ها و ، واسطهرويه دالالنافزايش بیمشکل بازاريابی و 

د و راهی مؤثر براي مقابله با آن اندارن روبرو بودهميدان

; 2012al,  ; 2013, .Fotovati  et al) اندنداشته

Peikarporsan et 2010& Khalilian,  2012, al.; 

2011Barabari,  2007Babazadeh,  .) 

  2005et al. (  Abdollahiyan( مطالعهدر اين راستا 

ر يافته دنمايد که نبود يک واحد سازماننيز تأييد می

فروش آوري و بهروستاها که بتواند محصوالت را جمع

 هاي روستايی بهشود تا اغلب فرآوردهبرساند، سبب می

ها در بازارهاي محلی صورت سوغات يا از طريق واسطه

فروش برسنديا اينکه بدون رعايت اصول بازگشت به

سرمايه از روستا خارج شوند. در نتيجه ارزش تجاري 

اي از محصوالت کشاورزي پايين و بخش قابل مالحظه

  Modi  که پژوهش. اين در حالی است ناچيز است

بازاريابی روستايی را عاملی مهم در توسعه  (2009)

شمارد. با توجه به مطالب ذکر مناطق روستايی برمی

شده، اتاق فکر روستايی با ايجاد سازوکارها و ساختارهاي 

وزآمد نموده و مناسب توانسته است توليدات بومی را ر

محصوالت بازار پسندتري را روانه بازارهاي هدف کند که 

قبالً در مورد آنها پژوهش صورت گرفته و آماده دريافت 

 محصوالت سفارش شده خود هستند.

 پيشنهادها

با توجه به دستاوردهاي مثبتی که اتاق فکر 

به همراه داشته است  زردوئیروستايی، در روستاي 

ه ين الگوي مديريتی در روستاهايی کشود اپيشنهاد می

. رآيدداجرا بااليی با بستر مورد مطالعه دارند به  شباهت

هاي محلی رسد که مشارکت انجمنچنين به نظر میهم

 هاي اين الگوي مديريتی بسيار تأثيرگذاردر موفقيت

ه شود در خصوص استفادبوده است. از اين رو توصيه می

ر محلی د -مشارکتی و  بومی از قابليت الگوهاي مديريت

 راستاي ترويج و تقويت الگوهاي مديريتی جديد پژوهش

جامعی صورت گيرد. چرا که شناسايی و تحليل 

مختصات موفقيت اين الگوها کليد توسعه مديريت 

 روستايی خواهد بود. 

 تقدير و تشکر

وسيله از زحمات، تالشهاي صادقانه و ارائه اينبه

ناب آقاي فريبرز عزيزي، عضو اطالعات بسيار خوب ج

و مدير مرکز کارآفرينی آتورگه  زردوئیفعال اتاق فکر 

در انجام پژوهش حاضر صميمانه تشکر و  زردوئی

 شود. قدردانی می

 



 1397، 4 ، شماره49-2دوره  مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران           700

REFRENCES 
1. Abdollahiyan, H., Shariati, Sh., & Shoshtari Zadeh, E. (2005). Measuring the performance of rural 

management in Iran based on factors influencing the management process in Irans' villages. Quarterly 

Journal of Humanities, 46, 227-267. (In Farsi) 

2. Ahmadi Shapour Abadi, M. A., Taghadosi, A., & Amini, A.M. (2009). Investigating the Role of Rural 

Women in Productivity and Reforming the Pattern of Consumption in Rural Communities. Journal of 

Yas Strategy, 20 (1), 95-70. (In Farsi)          

3. Alavitabar, A. (2012). Evaluation of the Realization of Rural Conductor Projects and its Effective 

Factors (Case Study: Khorasan Razavi Villages). Monthly Scientific Research Journal of Civil 

Engineering, Architecture, Urbanism, 56, 47-53. (In Farsi)  

4. Aliani, M.S. (2015). An Analysis on the Social Participation of Villagers in Sustainable Rural 

Development Programs with an Emphasis on Rural Society in Iran. Journal of Social Development 

Studies of Iran, 3, 69-80. (In Farsi) 

5. Azmi, A., Eimani, B. & Nosrati, F. (2011). Current Situation and Barriers to Iranian Rural Management-

(Case Study: Gorganroud Department of Talesh Town). Scientific-Research Journal of Geographic land, 

32, 83-98. (In Farsi)  

6. Babaee, M. A., & Jumepour, M. (2016). Rural Reverse Immigration Process and the Factors affecting it 

(Case Study: Hajiloo Village – Kabutar Ahang County). Journal of Rural Planning and Research, 4, 

105-91. (In Farsi) 

7. Babazadeh, A. (2007). A Study on the Possibility of Formation and Development of Cooperative 

Agricultural Product Marketing Companies in East Azarbaijan Province. Cooperative Quarterly, 189 

and 190, 7-18. (In Farsi)  

8. Barabari, A. (2011). An Analysis of the Marketing Structure of Iranian Crop Products (Case Study of 

Egg Products), Journal of Agricultural Economics and Development, 9(57), 163-184. (In Farsi) 

9. Darban Astaneh, A., (2005). The position of rural management in the fourth plan, Journal of Dehyary, 

15, 14-22. (In Farsi)  

10. Eftekhari. A. R. (2007), Education and Information Development in Rural Society of Iran, Educational 

and Extensional Monthly Journal of Dehyari, 24, 23-35. (In Farsi)  

11. Eimani, B. Varmaziary, H. & Asadi, A. (2018). Analysis of rural businesses owners’ satisfaction with 

regard to business development services, Case of Malekan County, Iranian Journal of Agricultural 

Economic and Development Research, 48(2), 323-332. 

12. Estelaji, A. (2012). Investigating the rural management pattern in Iran with emphasis on local and 

participatory local governance. Geography Journal. 10(32), 258-239. (In Farsi) 

13. Fossey, E., Harvey, C., McDermott, F. & Davidos, Larry (2002), Understanding and Evaluating 

Qulitative Research. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 36 (45-59).  

14. Fotovati, H., Baradaran, M., Salmanzadeh, S., & Ghanian, M. (2013). A Clarification of the Role of 

Rural Women's Participation in Rural Development (A Case Study of Shavour District) in Shoush 

County, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 43-2(4),677-692. (In Farsi) 

15. Gauteter, H. (2000). Participation in development. Translation by Hadi Gobraei and Davood Tabayi. 

Tehran: Ravesh Publication. 
16. Ghadiri Masoom, M. & Riahi, Vahid. (2004). Assessing the Roles and Challenges of Rural Management 

in Iran. Journal of Geographic research, 50, 177- 198-177. (In Farsi)  

 

17. Ghanbari, Y. (2009). Rural Tourism, a New Approach to Rural Management of the Country. Journal of 

Peyk-Noor Humanities, 7(3), 151-142. (In Farsi)  

18. Ghasemi, M., Javan, J. & Saberi, Z (2014). An Analysis of the Reasons for the Reverse Immigration in 

Rural Areas of Binalod County, Journal of Geographical studies of arid regions,16, 15- 37. (In Farsi)  

19. Khalilian, S. (2010). Implementation of the reform plan for the distribution of goods within the 

framework of the economic development plan. Journal of Agriculture Jihad message, 101, 10-12. (In 

Farsi)  

20. Khoramshahi, S.Z. (2006). Green Book (Kermanshah Province Database), Dalahu Advertising Center, p 
:231 

21. Mirdamadi, S.M., Ghiasvand Ghiyasi, F., & Soltani, Sh. (2007). Rural adult education: responding to the 

needs of rural society in the globalization Century. Journal of Jihad, 276, 278- 292. (In Farsi) 
22. Mohammadi Ashnani, M.H., Mohammadi Ashnani, A., & Hassani, E. (2008). Proposed for Prossessing 

the comparative evaluation and environmental planning a bout sustainable rural development in Iran. 

Village, Quarterly journal of rural and Development, 11(1), 77-100. (In Farsi) 

23. Modi, P. (2009). Rural Marketing: Its Definition and Development Perspective. International Journal of 

rural management, 5(1), 91-104. 



 701 ...مطالعه موردي دستاوردهاي اتاق فکر روستايیرستمی و حيدري:  

24. Moradi, Kh. & Agahi, H. (2014), addressing the challenges of Rural Management with a Qualitative 

Approach to Graounded Theory. Quarterly journal of Geography and Development, 34, 167-181. (In 

Farsi)  

25. Naderi Mehdiei, K. (2015). Investigation of barriers to modern rural management in Hamadan province. 

Journal of Rural Research, 6(1), 187- 208. (In Farsi)  

26. Nemati, M., & Badri, S.A. (2007). Evaluation of the Functional Role of the New Rural Management 

System: Comparative Comparison of Dehyari in Active Rural Areas in Small and Large Rurals (Case 

Study: Golestan Province), Journal of Geographical research, 59, 161- 176. (In Farsi)  

27. Peikarporsan, M., ShabanaliFami, H., DaneshvarAmeri, Z., & Bakhshi, A. (2012). Factors affecting  

28. Application of waste management practces of apple production in Abhar County. Iranian Journal of 

Agricultural Economics and Development, 44(2): 329-341. (In Farsi) 

29. Popzan, A.H., Khaledi, Kh.Gh. & Soleimani, A. (2011). Evaluation of vocational training of rural 

women in the field of Handicrafts, Journal of Sociology of Women, 3(2), 37-21. (In Farsi) 

30. Sharifzadeh, M., Zamani, G. & Karami, E. (2011). Some determining factors of weather information use 

in farmers' decision-making. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 41-2 (4), 541-

555. (In Farsi) 

31. Shamsudini, A. & Georgian, P. (2010). Factors Affecting Migration of Villagers to Cities, Emphasizing 

Migration Network (Case: Rostam-e-Dost). Scientific-Research Journal. Of Geographic landscape, 11, 

75-92. (In Farsi) 
32. Sheikh Hassani, Gh.H. & Mehmandoost, F. (2010). The Role of Villagers Social and Economic 

Participation in Rural Construction Projects (Case Study: Nesa Village), Scientific-Research Journal of 

Geographic land, 28, 109- 127. (In Farsi)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


