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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”.
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Extended Abstract

1. Introduction

he development of rural areas is espe-
cially important in developing countries, 

which are also more deprived. In rural communities, di-
versifying sources of income through rural entrepreneur-
ship by relying on the establishment of skills houses can 
be a good way to develop employment, reduce unem-
ployment, increase income and improve the quality of life 
of villagers. Entrepreneurship and Skills House is a popu-T
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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 cre-
ating 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 pro-
viding 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 empower-
ment, 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 vil-
lages 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 house-
holds, 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 man-
agers: 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 as-
sess 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-

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 soft-
ware, three possible modes were developed. Then, each 
mode was ranked using the expert opinion and finally, 
the scenario was developed. Based on this, three pos-
sible 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 de-
termine 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 neces-
sary 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 re-
lationships 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 strat-
egies 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 new-
ness 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 de-
scriptors and main components in each of the developed 
scenarios, it is clear that the second scenario, "employ-
ment in a natural environment", is the best scenario for 
this region and according to the current situation, impor-
tant 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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درجوامعروستایی،تنوعبخشیدنمنابعدرآمدیازطریقکارآفرینیروستاییباتکیهبرایجادخانههایمهارتآموزیمیتواندراهکار
مناسبیدرجهتتوسعهاشتغال،کاهشبیکاری،افزایشدرآمدوبهبودکیفیتزندگیروستاییانباشد.خانهکارآفرینیومهارتآموزی،
تشکلیمردمیوداوطلبانهاستکهدرراستایاهدافکارآفرینیوتوانمندسازی،بارویکردروستامحوریباهمکاریساکنان،ذینفعان
وذیمدخالنمحلی،ناحیهایومنطقهایفعالیتخواهدکرد.ایجادسازمانیکهبامهارتآموزیوکشفایدههایجدیدوحمایتاز
آنهاتوسعهروستاییرانویدمیدهد.دراینراستاپژوهشحاضرباهدفبررسیوتدوینسناریوهایبهینهبرایاشتغالزاییمناطق
روستاییشرقگیالنوباتأکیدبرنقشخانههایمهارتآموزیدرایجاداشتغالپایدار،درتالشاستتابهاینسؤالپاسخدهدکه
سناریویمناسببرایتدوینبرنامهاشتغالزاییپایدارمبتنیبرخانههایمهارتآموزیکداماست؟سطحجغرافیاییشاملپهنهروستایی
شرقگیالنوواحدتحلیلروستااست.دراینپژوهش260روستاموردبررسیقرارگرفتهودرارتباطباتعیینشاخصهایتأثیرگذار
براشتغالروستاییمبتنیبرخانههایمهارتآموزی385نفربهروشکوکرانازفعاالناقتصادیبهروشکوکران،400تنازمدیرانو
نخبگانمحلیو150نفرازکارشناسانسازمانهاونهادهایمتولیتوسعهروستاییمشارکتداشتهاند.نتایجاینپژوهشنشاندادکه
سناریوبهینهبرایتوسعهاشتغالپایدارمبتنیبرخانههایمهارتآموزیدرناحیهشرقگیالن؛سناریوی»اشتغالزاییسازگاربامحیط

طبیعی«است.

کلیدواژه ها: 
کارآفرینیروستایی،

خانههایمهارتآموزی،
اشتغالپایدار،

سناریونگاری،شرقگیالن

تاریخدریافت: 05 مهر 1399
تاریخپذیرش: 15 فروردین 1400

مقدمه

توسعهمناطقروستایی،بهویژهدرکشورهايدرحالتوسعهکه
ازمحرومیتبیشترينیزبرخوردارند،اهمیتزیاديدارد.بهطور
کلی،درجهانامروزروستاییانازوضعیتنامطلوبیدررابطهبا
 (Ghadiri Masoom et al., 2017:سطحزندگیورفاهبرخوردارند
(3.نگاهیگذرابهنواحیروستاییدرکشورهایدرحالتوسعه

نشانمیدهدکهروستاهابامشکالتمتعددیازقبیلکمبود
عدم روستایی، جامعه نیازهای با متناسب شغلی فرصتهای
دسترسیبهمنابعمالیواعتبارات،عدموجودانگیزههایالزمبرای
انتقالسرمایهبهمناطقروستایی،پایینبودندرآمدوپسانداز،
اندکسرمایه(Seyed Alipour et al., 2016)،مواجه شکلگیری
هستندکهبهرشداقتصادیپایین،عدمشکوفاییظرفیتها،
پایینبودناستانداردهایزندگیدراینمناطقمنجرشدهاست

الزم اساس این بر .(RokNanuddin Eftekhari et al., 2013, 48)

استتابابرنامهریزیبرایمناطقروستاییوایجادسازوکاریبه
منظورتنوعبخشیبهفعالیتها،وضعیتمعیشتیواقتصادیاین
مناطقرابهبودبخشید.چراکهدرجوامعروستایی،کارآفرینی
میتواندبرطرفکنندهبسیاريازچالشهاازجملهبیکاري،درآمد
پایینوفقدانتنوعاقتصاديباشد(Archibong, 2004).زیراشرط
 (Tatarالزمبرايرشدوتوسعههرجامعهای،ایجاداشتغالاست
(Çelik, 2011: 121 &ونیرويانسانیمهمترینعاملتوسعههر

.(Savari et al., 2013: 125)کشوراست

و موفقیت و تالش نماد بهعنوان کارآفرینان و کارآفرینی
همچنین،منشأتحوالتبزرگدرزمینههایتولیدي،خدماتی،
تجاريونیز،موتورمحرکتوسعه،پیشرفتاقتصادي،ایجادشغل
واصالحاجتماعمحسوبمیشوند(Urbano et al., 2010: 5)تا
جاییکهاقتصادکشورهايتوسعهیافتهودرحالتوسعهبرايفرار

1-استادیار،گروهمطالعاتناحیهای،پژوهشکدهمحیطزیست،جهاددانشگاهیگیالن،رشت،ایران.
2-کارشناسپژوهشی،گروهمطالعاتناحیهای،پژوهشکدهمحیطزیست،جهاددانشگاهیگیالن،رشت،ایران.

3-مربی،گروهمطالعاتناحیهای،پژوهشکدهمحیطزیست،جهاددانشگاهیگیالن،رشت،ایران.

تبیین نقش استقرار خانه های مهارت آموزی در توسعه اشتغال پایدار روستایی با روش سناریونگاری 
)موردمطالعه: نواحی روستایی شرق گیالن(
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ازبیکاريباکمکنیرويکارآفرینی،حیاتیدوبارهیافتهواین
مهمموجبتوجهخاصکشورهايمختلفبهموضوعکارآفرینی
شدهاست.درجوامعروستایی،کارآفرینیمیتواندبرطرفکننده
بسیاريازچالشهاازجملهبیکاري،درآمدپایینوفقدانتنوع

.(Archibong, 2004)اقتصاديباشد

دراینبین،مناطقروستاییشرقگیالنبهجهتدارابودن
پتانسیلهای از برخورداری و روستانشینی درصد بیشترین
کشاورزیوگردشگری،ازشرایطبهتریبرایترویجوتوسعه
است. برخوردار خوداشتغالی بستر نمودن فراهم و کارآفرینی
اینامردرنتیجهایجادخانههایمهارتآموزیمیتواندراهکار
مناسبیدرجهتتوسعهاشتغال،کاهشبیکاری،افزایشدرآمدو
بهبودکیفیتزندگیروستاییاناینناحیهباشد.خانهکارآفرینی
ومهارتآموزی،تشکلیمردمیوداوطلبانهاستکهدرراستای
با رویکردروستامحوری با توانمندسازی، و اهدافکارآفرینی

همکاریساکنانوذینفعانمحلیفعالیتخواهدکرد.

ایدههایجدید وکشف مهارتآموزی با ایجادسازمانیکه
وحمایتازآنهادرجهتتوسعهاشتغالپایدار،زمینهرونق
اقتصادیوبهدنبالآنتوسعهروستاییرانویدمیدهد.دراین
راستاپژوهشحاضرباهدفبررسیوتدوینسناریوهایبهینه
برایاشتغالزاییمناطقروستاییشرقگیالنوباتأکیدبرنقش
خانههایمهارتآموزیدراینروند،درتالشاستتابهاینسؤال
پاسخدهدکهسناریویمناسببرایتدوینبرنامهاشتغالزایی

پایدارمبتنیبرخانههایمهارتآموزیکداماست؟

مروری بر ادبیات موضوع

رویکردنهادگرایییکیازمتأخرترینرویکردهاییاستکه
بهویژهازدهه1990درادبیاتتوسعهمحلیومنطقهایمطرح
گشتهاست.نهادگراییبهجایتمرکزبرآمارهایجمعشدهدر
رابطهبارشدوتوسعه،درموردتبیینویژگیهایاساسیونوع
رشدوتوسعهاست.درواقعاینرویکردباتمرکزبردارائیهای
مجزایمحلیوقابلیتهایاقتصادیدرونیبهعنوانپایهایبرای
توسعهتلقیمیشود(Faraji Rad & Kazemian, 2012: 1).دانش
یکیازمفاهیمواصطالحاتتأثیرگذاردررویکردنهادیوبهویژه
درارتباطباتوسعهاست.درواقعمیتوانگفتدرپایهایترین
سطح،دانشبهعنوانظرفیتوتواناییبرایتولیدوابداعایدهها،
افکار،فرآیندهایجدیدوعملیاتیکردنمواردفوقدردرون
.(Huggins & Thompson, 2015)فرآیندتوسعهدیدهشدهاست
وجوددانشبومیدرسطحگستردهایازروستاهاومسیرهای
انطباقآنهابامنابعطبیعییکیازمهمترینمزیتهایموجود
درروستامحسوبمیشود.ازطرفیادغامدانشبومیونوین،
عاملیاستکهبهایجاداعتماددربینپژوهشگرانوروستاییان
میانجامدوسببغنیشدندانشبومیروستاییانمیشود
منظور به نهادههایی ایجاد .(Imani & Momeni, 2018: 219)

مهارتآموزیبهروستاییانوارتقایدانشبومیآنهاعالوهبر
اینکهموجببهبودوضعیتاقتصادیآنهاخواهدشد،باعث
پایداریمنابعطبیعیوحفاظتازآننیزخواهدشد.چراکه
یکیازنتایجبهبودوضعیتاقتصادیروستاهاکاهشفشاروارده
برمنابعطبیعیوحفظونگهداریآناست.توسعهروستایي
ازاهدافاصليپروژههاوبرنامههایاجرایيدراینحیطهبوده
مهم و اساسي عوامل از روستاییان مهارت ارتقاء و آموزش و
.(Azkia, 2008: 56)پایداريتوسعهروستایياست درتقویتو
همچنینسرمایهزیرساختیروستانقشیمؤثریدرایجادبهینه
.(Ebrahimzadeh Rastin et al., 2019)شرایطتولیدخواهدداشت

تقویتکارآفرینیوایجادبسترمناسببرایتوسعه،ازابزارهای
 (Safari Ali Akbari & است درحالتوسعه کشورهای پیشرفت
(Sadeghi, 2017: 98.دراینمیانسرمایهانسانيکهتوانایيفرد

بدني، فیزیکي، تعریفمیشودشاملسالمت کار انجام براي
دانش،مهارتوانگیزهونگرشفرداست.سرمایهانسانيرابطه
مستقیمیباآموزشومهارتآموزیداشتهویکيازمسیرهاي
دستیابیبهسرمایهانسانيومتعاقبآننیلبهتوسعهپایدار
کسبمهارتاست(Malashahi & Malashahi, 2013: 11).تجهیز
نیرويانسانيوحرکتبهسويتوسعهپایدارزمانيمیسراست
کهروستاییانبهحدکافيتعلیمدیدهومهارتهایمتنوعومفید
وکاربرديرافراگیرندوطياینآموزشهاتغییراتمفیديدر

.(Mulla Shahi et al., 2012)زندگيروستاییانایجادگردد

متعددی چالشهای با همواره روستانشینی و روستا نظام
روبهروبودهاست.بررسیهانشانمیدهدعواملیچونضعف
حمایتی،موانعاقتصادی،موانعفرهنگیواجتماعی،ضعفدانش
واطالعرسانی،موانعخانوادگیونبودقوانینمرتبطمیتواند
ازموانعمهمدرعدمموفقیتبرنامههایتوسعهروستاییباشد
(Rahmanian et al., 2017).همچنیننبودویاکمبوددسترسیبه

آموزش،نبودمشاورهوتجربیات،نداشتنمهارتودانشکافی،
عدمیادسترسیناچیزبهسرمایه،نوآوریوخالقیت،ضعفدر
آیندهنگری،ضعفتولید،ونقصدرزنجیرهفروشوبازاریابی
 (Hesamتولیداتمیتوانندازموانعتوسعهروستاییمحسوبشود
(et al., 2016.پتلوچوودا1)2013(،فقدانآموزش،مشکالت

مالیوفقدانمهارتهایفنیوادراکیکافیکارآفرینانروستایی
مهمترین بهعنوان روستایی، نواحی در صنایع ایجاد برای را

مشکالتدرتوسعهاشتغالایننواحیذکرکردهاند.

جسی2وهمکاران)2012(وجودسرمایهاجتماعی،تمایل
در مؤثر عوامل از را بازار به دسترسی و کارآفرینی به زنان
کارآفرینیروستاییمیدانند.درتصویرشماره1مدلمفهومی

تحقیقنمایشدادهشدهاست.

1. Patel & Chavda
2. Jessie
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. مدلمفهومیتحقیق.منبع:نگارندگان،1399

روش شناسی تحقیق

پژوهشحاضرازنظرهدفکاربردی،ازنظررویکردترکیبی
)کمیوکیفی(،وازنظرماهیت،توصیفی-تحلیلیاست.سطح
جغرافیاییشاملپهنهجغرافیایروستاییشرقگیالنوواحد
تحلیل،نقاطروستاییبودهاست.تعدادروستاهایموردمطالعه
شامل20درصد3کلروستاهاناحیهشرقیگیالن)ازمجموع
1294روستا،260روستاازطبقاتهمگنتوپوگرافیک-بهطور

3.باتوجهبهحجمجامعهوهمگنیآن،براساسروشتخمینشخصی20%
نیا، روستاهابهعنوانحجمنمونهانتخابگردیدهاست)بهنقلازحافظ

.)164:2010

متوسطازهردهستان6روستا-انتخابشد.جامعهآماریشامل
خانوارروستایی،مدیرانونخبگانمحلیوکارشناسانذیمدخل
درنهادهاوسازمانهایمتولیامورروستاییبودهکهبهترتیب
بهشرحزیرهستند:برایتعیینحجمنمونهجامعهروستاییکه
شامل343664نفرخانواربودهاستازروشکوکراناستفادهشد
کهشامل385خانوارروستاییبودهاست.درجامعهنخبگانو
مدیرانروستا:بهروشهدفمنداز400نفرازدهیاران،شوراهای
روستا،معتمدینوریشسفیدانمحلیمصاحبهگرفتهشد.در
واقعبهطورمتوسطدرارتباطباکارشناسانذیمدخلکهشامل
کارشناساندرسطحشهرستانواستانبودهنیزبهروشهدفمند

از109نفرمصاحبهبهعملآمد.

چهاچوبنهادی

عواملزمینهسازاشتغالپایدارروستایی

زیرساختیومحیطی

چهارچوبتوسعهپایدار

غیرکشاورزیکشاورزی

زراعت
باغداری

کشتگلخانه

صنعت

پتانسیلهایکلیدیعواملزمینهسازدرتوسعهاشتغالپایدارروستایی

عواملتسهیلکنندهاشتغالپایدارروستایی

قانونی،نهادیودولتی عواملاقتصادی اجتماعی-فرهنگی جمعیتشناختی

وضعیتحدبهینهوضعیتنامطلوبوضعیتمطلوب

تعریفمحتملترینسناریوبراساسرویکردخانههایمهارتآموز

دستیابیبهنقشهشایستگیتوسعهاشتغالپایداربراساسسناریوهایهدایتگر

ترسیمنقشهتخصیصزمینبراساسسناریوهایهدایتگر

زنبورعسل
کرمابریشم
پرورشماهی

دامسبک

دامسنگین
زودبازدهو
کوچک

گردشگریو
مشاغلتابع

خدماتی
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برای روستاها موجود وضعیت بررسی منظور به همچنین
شد. استفاده ،4IPA مدل از مهارتآموزی خانههای اختصاص
جهتشناساییعواملمهمدراشتغالزاییروستاییمناطقشرق
5MICMACگیالنباتأکیدبرخانههایمهارتآموزی،ازمدل
مؤثر مؤلفههای و متغیرها ابتدامهمترین است. استفادهشده
)تسهیلویاتعدیلکننده(درحوزهاشتغالپایداردریکفرآیند
جامعوبراساسنظرکارشناسان،بهروشبارشفکریاحصاو
وزندهیشدهوسپسبهصورتجدولماتریسیواردنرمافزار
MICMACشد.ایننرمافزاربهمنظورارتباطیابیبینشاخصها

4. Importanace-Performance Analysis

مدلتحلیلعملکرد-اهمیت،مدلیچندشاخصهاست.درواقع،اثربخشیاین
مدل،شدیداًبهشاخصهایتحلیلیآنبستگیدارد.درمدلIPA،هرشاخص
ازمنظردوبعد»اهمیت)وضعمطلوب(«و»عملکرد)وضعموجودعوامل(«،

موردارزیابیقرارمیگیرد.
Matrix of Crossed Impact Multiplications Ap-مخففMicmac.5
 plied to a Classificationاست.ترجمهفارسیاینعبارتماتریسضرایب

تحلیلاثرمتقاطعبهمنظورطبقهبندیاست.

استفادهشدهوارائهراهبردمناسبراممکنمیسازد.درنتیجه
اینکاربااستفادهازنظر15کارشناسخبره،متغیرهایمؤثر
ومتأثرمشخصوبراساسآنهابرایاشتغالپایدارروستایی
منطقهشرقگیالندرآیندهسناریوتدوینشد.درگامبعدیبر
اساسمتغیرهایمؤثرومتأثر،مهمترینتوصیفگرهایمسئله
موردپژوهشمشخصشدهودرمحیطسناریویویزاردبرایهر
کدامازمتغیرهایبهدستآمدهازنرمافزارMICMACسهحالت
احتمالیتدوینشد.سپسبااستفادهازنظرکارشناسیهرکدام
ازحالتهارتبهبندیشدهودرنهایتبهتدوینسناریوپرداخته
شد.برایناساسسهحالتمحتملنهاییبهدستآمدکهبه
ترتیبمطلوبترینسناریو،حالتمیانهونامطلوبترینسناریو
راشاملمیشود.درنهایتنیزوضعیتمتغیرهایتأثیرگذاردر
سهحالتازسناریوهایتدوینشدهدرآیندهبررسیومشخص
گردید.درتصویرشماره2فرآیندانجامکارنمایشدادهشده

است.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. فرآیندانجامتحقیق.منبع:نگارندگان،1399
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مطالعاتاکتشافی

تفکروپرسشآغازینوانتخابعنوانتحقیق

بررسیپیشینهمطالعاتی

برداشتمیدانی

فیشبرداری

بیانمسئلهتحقیقوتدوین
مطالعات

ارائهفرضیه

چهارچوبنظریتحقیق

تبییننتایجوارائهراهکار

آزمونفرضیاتونتیجهگیری

تجزیهوتحلیلواستناجازدادهها

جمعآوریوطبقهبندیاطالعاتمطالعهویژگیهای
جغرافیاییمنطقهموردمطالعه

پرسشنامه

مصاحبه

مشاهده
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 3. نقشهمحدودهموردمطالعه.منبع:نگارندگان،1399

محدوده موردمطالعه

ناحیهجغرافیاییشرقگیالنشامل6شهرستان؛آستانهاشرفیه،
42 و بخش 19 الهیجان، سیاهکل، لنگرود، املش، رودسر،
دهستاناست)تصویرشماره3(.نواحیجغرافیاییشرقگیالن
ازتراکمودرصدباالیروستانشینیبرخورداربوده،بخشبزرگی
ازجمعیتروستاییگیالنرادرخودجایدادهاست.دراین
نواحیعرصههایروستاییارتباطبیشتریبامنابعطبیعیداشته

وضریبحساسیتزیستمحیطیبسیارباالست.

یافته ها

آنچهپژوهشحاضررابههدفنهاییکههمانتعیینسناریو
برایبرنامهمدوندراشتغالزاییمناطقروستاییمنطقهشرق
و تأثیرگذار متغیرهای شناخت میکند، نزدیک است؛ گیالن
مهارتآموزی و اشتغالزایی کارآفرینی، توسعه در تأثیرپذیر
روستاییاست.دراینراستامتغیرهایتأثیرگذاربااستفادهاز
بررسیهایمطالعاتمرتبطپیشین،نظرکارشناسانسازمانهای
مرتبطمانندمنابعطبیعی،جهادکشاورزیو...وهمچنینبر
اساسمطالعاتمیدانیونظراتکارشناسانبومیتهیهوبهشرح

جدولشماره1تدوینشدهاست:

در  مهارت آموزی  خانه های  استقرار  برای  بهینه  مکان  تعیین 
ناحیه شرق گیالن

همانطوریکهدرمباحثرشدوتوسعهمطرحمیشود،فرآیند

رشدوتوسعهبهصورتکانونیعملمیکند.یعنیفرآیندرشدو
توسعهنمیتواندبهطورگستروهمهگیردریکبسترجغرافیاییو
بهطورهمزماناتفاقبیفتد.براینمبنانیازمندهستههاییاستکه
بهصورتکانونیعملکردهوزمینهسازتحولدرساختارفضایی
یکناحیهجغرافیاییباشد.باتوجهبهعنوانوهدفپژوهش
حاضرکهبهدنبالآیندهنگاریتوسعهاشتغالپایدارروستاییبه
وسیلهخانههایمهارتآموزیمبتنیبرروشسناریونگاریاست،
بیشکنمیتوانبدوندرنظرگرفتنیکمحدودهجغرافیایی
وسنجشظرفیتهاوپتانسیلهایآن،زمینهرابرایتوسعه
اشتغالپایدارفراهمکرد.بهخصوصزمانیکههدفآموزشو
بهینه تولید برای فعالیتهایکشاورزی ترویجاصولومبانی
باشد.روشهاومدلهایمختلفیبرایآموزشروستاییاندر
اقتصادی)کشاورزی،صنعتوخدمات( ازبخشهای هریک
وجوددارد.یکیازاینروشها،روشقطببندیکشاورزیاست
کهبهمنظورتعییناولویتهایآموزشیدربخشکشاورزیدر
روستاهادرسطوحکالنوبعضاًدرسطوحکوچکنیزقابلاجرا
است.دراینروشفعالیتهایکشاورزیباتوجهبهشاخصهای
متعددازقبیلسطوحزیرکشتمحصوالت،میزانتولید،تعداد
بهرهبرداراناینبخشکهبرایآموزشهایروستاییازاهمیت
برخورداراست،موردبررسیقرارگرفتهوفضاهایهدفآموزش
درارتباطبامحصوالتمهمواساسیوهمچنینمحصوالتیکه
ازتواناشتغالزاییوتولیدیباالییبرخورداربوده،رتبهبندی
شدهوقطبهایاکانونهایکشاورزیمعرفیوبهتبعآنمیزان

ونوعآموزشهایموردنیازهرمنطقهوقطبتعیینمیگردد.
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درارتباطباناحیهشرقگیالنبهجهتاینکهسطحمطالعاتی
بهرهبرداران تعداد و محصوالت تنوع و است روستایی نقاط
بسیارباالست،ضروریاست،تعیینمکانبهینهجهتاستقرار
خانههایمهارتآموزیوآموزشبهروستاییانبهگونهایتعیین
شودتاامکاندسترسیبرایهمهافرادروستاوجودداشتهباشد
ودرثانیسطحانتخابشدهبهاندازهایباشدکهبتواندرآن
پتانسیلهابهخوبیشناختهشدهومهارتهاوآموزشهایالزم
ومناسبارائهگردد.چراکههدفپایدارساختناشتغالروستایی
استودرنواحیروستاییعموماًسطحفعالیتهایمحیطمبنا
کوچکمقیاسهستند.بهگونهایکهممکناستخانوارروستایی
باتعداداندکیدامویایکمحصولخاصهمبهزندگیروستایی
خودادامهدهند.بهاینمنظوربرایدسترسیبهتمامخانوار
روستاییوپتانسیلهایموجوددرتکتکنقاطروستایی،نیاز
بودتاتعیینمکانبهینهبرایاستقرارخانههایمهارتآموزی
بادقتبیشتریصورتگیرد.دربررسیهاومطالعاتاسنادی

ومیدانی،مصاحبهبامدیران؛معتمدینمحلی،جامعهروستایی
که شد مشخص روستایی، حوزه کارشناسان از نظرخواهی و
مراکزدهستانهامیتوانندمکانیمناسببرایاستقرارخانههای
مهارتآموزیباشندچراکهایننقاط،ازیکسوبرایجامعه
راحتتر آنها برای دسترسی و بوده شده شناخته روستایی
است.وازطرفدیگردرشرایطکنونینیزایننقاطبهعنوان
کانونهایخدماتدهیبهحوزههایپسکرانهخویشمحسوب
میشوند.همچنینایننقاطپایینترینسطحاداری-سیاسیدر
تقسیماتفضایی-کارکردیمحسوبمیشوند.مراکزدهستانها
نقاطیکانونیوعموماًروستاهاییبزرگیانسبتاًبزرگهستند
کهبهنوعیبرکلیهروستاهایواقعدردهستانخدماتارائه
میدهند.اینروستاهایمرکزیمیتواننددرارتباطباپذیرش
خانههایکارآفرینینقشپیشرانراایفانمایند)تصویرشماره

.)4

جدول 1. متغیرهایمؤثردرراهاندازیکسبوکارهایجدیدسازگاربامحیطروستا.

منبعمؤلفه هاابعاد

اقتصادی

سرمایه کافی، تسهیالت بانکی با بهره پایین، سهولت شرایط وثیقه و ضامن معتبر، سهولت شرایط بازپرداخت 
وام، تشکیل صندوق های قرض الحسنه، بازاریابی محصوالت تولیدشده، قیمت مصوب و خرید تضمینی، زمین 
کشاورزی، مقیاس زمین کشاورزی، ماشین آالت کشاورزی، نیروی انسانی، سرمایه گذاری های بیرونی، تولید و. 
بهره وری باال، پیش فروش کردن محصوالت، آشنایی با بازارهای محلی، آشنایی با بازارهای منطقه ای و ملی، 

فروش مستقیم و بی واسطه، شناسایی کانال های فروش و قدرت چانه زنی، آگاهی از نیاز بازار مصرف بیمه 
محصوالت و فعالیت ها و دارایی ها 

Heidari, 2017; Najafi Kani 
et al., 2015; Hesam et al., 

2016

زیرساختی
بسترها و زیرساخت های مناسب، سیستم حمل ونقل و ارتباطات فیزیکی، فاصله کم از شهر، وجود منابع غنی 
طبیعی، دسترسی به کارخانه ها و کارگاه های 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 شیوه های نو در فعالیت، استفاده از دانش فنی در فعالیت، انتخاب واریته های برتر استفاده از نهادهای 
جدید، استفاده از شبکه های اجتماعی گسترده، فرهنگ کار و تالش، محیط و فضای آرام، شبکه های گوناگون 
تعاون روستایی، نشر و توزیع مجالت و پوسترهای کارآفرینی، افزایش ارتباطات اجتماعی با کارآفرینان نمونه، 

الگوهای رایج کشت )صنعتی و سنتی(

Heidari, 2017; Hesam et 
al., 2016

ویژگی های فردی

انگیزه برای یافتن منابع جدید، روحیه نوخواهی و روزآمد شدن، استقالل فردی در فعالیت، اعتمادبه نفس و 
خوداتکایی، روحیه ریسک پذیری، توجه به تغییرات به وجود آمده در روستاهای اطراف و زندگی شهری، توجه به 
محدودیت های استفاده از منابع طبیعی و لزوم حفاظت از آن، داشتن برنامه و هدفمند بودن در زندگی، با اهمیت 
بودن آینده خود و خانواده، تراکم جمعیت، مهاجرت روستا به شهر، مهاجرت شهر به روستا، جمعیت سالخورده 

)پیر شدن جمعیت روستا(، رشد جمعیت

Heidari, 2017; Hesam et 
al., 2016

مدیریت آموزشی
کالس های ترویجی و دوره های آموزشی کارآفرینانه، وجود آموزشگاه ها در سطوح مختلف، وجود مشاور 
کارشناس و مروج در دسترس، وجود سازمانی جهت ارائه خدمات حمایتی گوناگون، تشکیل انجمن ها و 

تعاونی های کارآفرینی، ترویج بیشتر مزایای حاصل از فعالیت های کارآفرینی .

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

2016

ویژگی های محیطی
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 برنامه ریزی، منابع طبیعی 
حفاظت شده، شیب زمین، ارتفاع، نوسانات خط ساحلی دریا، سیل خیزی، فرسایش خاک.

Heidari, 2017; Hesam et 
al., 2016

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع:مطالعاتاسنادیتحقیق،1399
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 4. روستاهایکانونیوبزرگبرایاستقرارخانههایمهارتآموزی.منبع:نگارندگان،1399

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 5. قرارگیریمتغیرهایمدلMDI.منبع:نگارندگان،1399

کارآفرینی بر تأثیرگذار متغیرهای تعیین و بررسی از پس
در کارشناسی نظر از استفاده با روستایی، محیط با سازگار
نرمافزارMICMACبهبررسیروابطمیانمتغیرهاپرداختهشد.
دراینمسیربهمنظورشناساییعواملشکلدهندهسناریوی
اشتغالزاییبوممحوربااستفادهازخانههایمهارتآموزی،از15
کارشناسمتخصصدراینزمینهخواستهشدتاباامتیازدهی،
اثرگذاری،اثرپذیریومستقلبودنهریکازشاخصهارانسبت
بهسایرینارزیابینمایند.درنهایت،نرمافزارمدلپیشنهادیرا
کهشاملچهاربخشازاثرگذارترینتااثرپذیرترینشاخصها
استدرقالبنموداروارتباطاتپنهانبینآنهاوهمچنین
میزاناهمیتوجایگاهآنهارادرآیندهنشانداد)تصویرشماره
5(.درتصویرشماره6،بهبررسینمودارهایحاصلازنرمافزار

MICMACوتحلیلمتغیرهاپرداختهشد.

و کارآفرینی بر مؤثر متغیرهای وضعیت ،6 شماره تصویر
اساس بر میدهد. نمایش گیالن شرق در را مهارتآموزی
یافتههایحاصلازنرمافزارمیکمک،متغیرهاییمثلاراضی
آبخیزداری، خاک، فرسایش جمعیت، تراکم کشاورزی،
گردشگری،منابعطبیعی،توپوگرافی،توسعهشهری،اینترنت،
طرحهایفرادست،عملکردوتوسعهبازارهایفرامنطقهایجز
ورودیهایسیستمبهشمارمیروندکهامکانتغییرآنهااز
درونمحیطروستاامکانپذیرنیست.همچنینمتغیرهاییمثل
وجودمراکزیدرجهتارائهخدماتحمایتی،ارائهمشاورهدر
الگوی تدوین انجمنها، منطقه، در کارآفرینی تقویت جهت
مناسبکارآفرینیدرمنطقه،ترویجمزایایحاصلازفعالیتهای
کارآفرینیوارتباطباکارآفرینانمتغیرهاییهستندکهباوجود
قرارگیریدربخشورودیسیستم،قابلیتتغییروتحرکبخشی

بهکلسیستمرادارند.
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درایننمودار،ازبینمتغیرهایتأثیرگذاردرکارآفرینیشرق
گیالن،بیشترینمتغیرهادرربعجنوبشرقینمودارقراردارند.
قرارگیریمتغیرهادراینبخشازنموداربهواسطهقرارگیریدر
باالیقطریاپایینآنتحلیلهایمتفاوتیخواهندداشت.بر
ایناساسمتغیرهاییمثلقیمتتضمینی،دسترسیبهبازار
فروش،حملونقلوآموزشجزمتغیرهاییهستندکهباوجود
تأثیرپذیریازمتغیرهایربعاول؛ماهیتتأثیرگذاریداشتهو
بهکار استراتژیتوسعه ثانویهدر بهعنوانگزینههای میتوان
بستهشوند.متغیرهایدیگریدراینربعقراردارندکهبهواسطه
قرارگیریدرزیرقطرنمودارجزمتغیرهایگسستهمحسوب
میشوند.بهاینمعنیکهتأثیرچندانیبرپویاییسیستمنداشته
ودرتدویناستراتژیهایآیندهنقشخاصیراایفانمیکنند.
متغیرهاییمثلبانکها،حذفگونههایجانوری،فروشعمده
محصوالت،سیاستهاییکلیکشوروگویههاییازایندست،
تأثیریبرنظامکارآفرینیناحیهنداشتهومسیرحرکتیآنها

تقریباًجدایازسیستمارزیابیشدهاست.

ابعاد سایر از تأثیرپذیر بیشتر متغیرها نمودار سوم ربع در
هستند.بهاینمعنیکهباپویاساختنسیستممیتوانانتظار
تغییردراینمتغیرهاراداشت.ویژگیهایفردیمثلنوخواهی،
ریسکپذیریو...درایندستهقراردارند.همچنینمتغیرهایی
مثلمهاجرت،جذبسرمایهگذارخارجی،استفادهازنهادههای
شناخته تأثیرپذیر متغیرهای جز بازاریابی و بهرهوری جدید،
اینبخش اینمعنیکهمتغیرهایعنوانشدهدر به شدهاند.
عموماًوابستهبهتغییراتوتحرکاتمتغیرهایربعاولوربع
چهارمهستند.دراینراستاباتقویتمتغیرهایورودیودو
وجهیمیتوانبهبهبودمتغیرهایبعدسومکمکشایانینمودو

سیستمرابهسمتپویاییهدایتکرد.

ربعچهارمنمودارکهدرقسمتشمالشرقیقرارداردباتقسیم
شدنتوسطقطر،شاملدوبخشمتغیرهایریسکومتغیرهای
هدفخواهدبود.درتحقیقحاضرمتغیرهایبخشریسکشامل
تعاونیها،بیمهومنابعآبیمیشودکهپسازمتغیرهایهدف
بیشترینتأثیرپذیریوتأثیرگذاریرابرسیستمدارند.دربخش
هدفمتغیرهاییمثلسرمایهونوآوری،دانشفنیوالگوهای
کشتقراردارند.اینفاکتورهامهمترینعواملدرپویاییسیستم
محسوبمیشوند.بهاینمعنیکهنهتنهاجزاهدافسیستمدر
آیندهبودهبلکهبادستکاریاینمتغیرهامیتوانبهتغییراتو
تکاملسیستمکمککرد.دراینراستافاکتورهایگفتهشده
نقشیمهموکلیدیدرتدویناستراتژیهایمنطقهخواهندبود.
درنتیجهفاکتورهاینوآوری،سرمایه،دانشفنی،الگوهایکشت،
تعاونیهاوبیمهجزومهمترینمتغیرهایموجودبرایتدوین
استراتژیتوسعهمشاغلدرراستایحفظمنابعطبیعیدرناحیه

شرقگیالنخواهندبود.

درتصویرشماره7،ارتباطمستقیمبینمتغیرهایکارآفرینی
درراستایحفظمنابعطبیعیشرقگیالنآوردهشدهاست.

تصویرشماره7ارتباطاتمستقیمتأثیرگذارترینمتغیرهادر
توسعهاشتغالپایداررادرناحیهشرقگیالننمایشمیدهد.
و بهدوگونهمستقیم موردمطالعه متغیرهادرجامعه ارتباط
غیرمستقیمبررسیشدهاست.بهاینمعنیکهدرایننمودار
تأثیرمستقیمیکههرمتغیربرمتغیردیگرمیگذارددرقالب
یکشبکهازارتباطاتآوردهشدهاست.متغیریکهپیکانهای
بیشتریبهسمتآنکشیدهشدهباشندباالترینتأثیرپذیری
ومتغیرهاییکهبیشترینپیکانازسمتآنهابهسویسایر
متغیرهارفتهباشدبیشترینتأثیرگذاریرادارند.درتصویرشماره
7،متغیرهایالگویکشت،دانشفنی،واریتهها،پوششگیاهی،

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 6. جایگاهوتأثیرمتغیرهایاشتغالزاییناحیهشرقگیالن.منبع:نگارندگان،1399
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تصویر 7. ارتباطاتمستقیمبینمتغیرهایاشتغالزاییدرشرقگیالنبااستفادهازخانههایمهارتآموزی.
منبع:نگارندگان،1399

فصلنامه پژوهش های روستایی

تصویر 8. ارتباطاتغیرمستقیمبینمتغیرهایاشتغالزاییدرشرقگیالنبااستفادهازخانههایمهارتآموزی.
منبع:نگارندگان،1399

فصلنامه پژوهش های روستایی

توپوگرافی،بیشترینتأثیرگذاریرادرکلمنطقهموردمطالعه
دارندوعواملدیگرمانندتنوعکشت،استفادهازماشینآالتو...
بیشترینتأثیرپذیریرادرسیستمکارآفرینیوتوسعهمشاغل

جدیددرمنطقهخواهندداشت.

غیرمستقیم روابط متغیرها میان در روابط از دیگر نوعی
استکهجایگاهآندرتحلیلهاینهاییوارائهاستراتژیبسیار
پراهمیتخواهدبود.ارتباطغیرمستقیمدرواقعتأثیریاستکه
BباتغییردرشدتوضعفبرمتغیرهایدیگربرمتغیرAمتغیر
MIC-تصویرشماره8بااستفادهازنرمافزار میگذارد.ازاینرو

MACطراحیشدهاست.

در مؤثر متغیرهای ارتباطاتغیرمستقیم ،8 شماره تصویر

توسعهاشتغالپایداررادرناحیهشرقگیالننمایشمیدهد.
کهدرآنشاخصهابهترتیباهمیتاثرگذاری،شاملپوشش
از حفاظت بیمه، اینترنت، آبی، منابع زمین، اندازه گیاهی،
محیطزیست،مسائلزیستمحیطیو....بودهاست.برایناساس
متغیرهایگفتهشدهجزورودیهایسیستممحسوبشدهوبا
تقویتآنهامیتوانبرسایرمتغیرهایکارآفرینیتأثیرگذاشتو
سیستمرادرراستاییپویاییوپایداریهدایتنمود.دراینبین
متغیرهایدیگریهمچونسیاستهایکلیبرنامهها،حملونقل،
صندوقهایمالیروستایی،مدیریتروستاییمثلدهیاریهاو
دستگاههایاجراییروستانیزتأثیراتیرابرسیستمکارآفرینی
این اول متغیرهایدسته به نسبت که داشت ناحیهخواهند

تأثیراتبهمراتبکمترخواهدبود.
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.MICMACجدول 2. تغییراتمتغیرهایاساسیدرآیندهبااستفادهازنرمافزار

)MII(ماتریس متغیرهای غیرمستقیم)MDI( رتبهماتریس متغیرهای مستقیم

1توپوگرافیپوشش گیاهی
2پوشش گیاهیفرسایش خاک

3الگوی کشتصنایع دستی بومی
4وجود مشاوره و مروجتعاونی های روستایی

5فرسایش خاکتوپوگرافی
6صنایع دستی بومیآبخیزداری
7تعاونی های روستاییمنابع آبی

8حفاظت از محیط زیستالگوی کشت
9وجود منابع طبیعیبیمه

10آبخیزداریوجود منابع طبیعی
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع:یافتههایتحقیق،1399

درقدمبعدی)جدولشماره2(میزانجابهجاییجایگاهو
اهمیتمتغیرهاییکهنقشاصلیرادروضعیتموجودسیستم
ایفامیکنندنشانمیدهد.بهاینمعنیکهپسازتحرکدر
متغیرهایورودیوهمچنیندووجهیوتغییراتیکهدرآینده
وضعیت میآید، وجود به درسیستم عوامل این بر تمرکز با
اهمیت و پیشبینیمیشود اصلیموجودچگونه فاکتورهای

آنهادرآیندهچقدرخواهدبود.

همانطورکهجدولشماره2نشانمیدهداهمیت10فاکتور
تأثیرگذاربرروندکسبوکاردرشرقاستانگیالنباگذشتزمان
دچارتغییراتیخواهدشد.بهطورمثالفرسایشخاکاهمیت
بیشتریخواهدیافتوازمیزانتوجهبهتوپوگرافیکاستهخواهد
شد.همانطورکهمشخصاستبسیاریازفاکتورهایمحیطی
دراینبحثدخیلهستندونیازبهبرنامهریزیمدونبهمنظور

کنترلدخالتوهمچنینحفظمنابعموجوددارند.

تدوین سناریو:

پسازبررسیپیشرانهایمهمدرتوسعهکارآفرینیناحیه
شرقگیالنوبررسیهایانجامشدهدرنرمافزارMICMACبه
تدویناستراتژیهایمناسباشتغالپایدارمنطقهاقدامشده
MIC- است.دراینراستابادرنظرنتایجبهدستآمدهازنرمافزار
MAC،چهاردهعاملتأثیرگذاردرناحیهشرقگیالنشناسایی
نامطلوبدرنظر وبرایهرعاملسهحالتمطلوب،میانهو
گرفتهشدهاست)جدولشماره3(.بهاینترتیبپسازنگارش
استراتژیهادرسهسطحعنوانشده،چهلودواستراتژیبه
sce� دستآمد.سپسباکمکگرفتنازنرمافزارآیندهنگاری
این در شد. پرداخته استراتژیها بررسی به nario wizard
مرحلهازپژوهش،بااستفادهازنظرکارشناسیتأثیراتمحدودیت
کنندگیوتقویتکنندگیاستراتژیهابریکدیگردر6طیف

امتیازدهیشدهاست.پسازاینمرحلهباواردکردنامتیازهای
بهدستآمدهدرنرمافزارسهحالتمطلوب،میانهونامطلوببرای

منطقهموردمطالعهبهدستآمدهاست.
شرایطایدئالکلی:

ـرونقاشتغالزاییروستایی
ـحفظمنابعطبیعی

ـایجادخانههایمهارتآموزی

ـاستفادهازظرفیتهاینسبی
سناریوی اول:

درتحققسناریویاولباعنوان»ایجادمشاغلمتجانسبا
طبیعت«مشاغلیکهبیشترینوابستگیرابهمحیططبیعی
سناریو این در یافت. خواهند توسعه و رشد مجال دارند
فعالیتهاییمثلدامداری،کشاورزی،گردشگریطبیعتمحور
ودرکلمشاغلباوابستگیباالبهمحیطمدنظرقرارگرفته
شدهاند.باخطمشیهایاینسناریوتوجهبهکشاورزیافزایش
یافتهوسرمایهگذاریهاعموماًبهاینسمتکشیدهخواهدشد.
همچنینالگویکشتتغییرکردهوازحالتسنتیبهروشی
دقیقوکارآمدتبدیلخواهدشد.روندکاهشیجمعیتروستایی
متوقفشدهوپایداریجمعیتیحاصلخواهدشد.دراینراستا
فشاربهمنابعطبیعینیزکاهشخواهدیافتوباباالرفتنسطح
درآمدیوبهرهوریزمینهایموجود؛فعالیتهایغیرقانونیاز
جملهقاچاقچوب،تغییرکاربریهاینامتعارف،تخریبمنابع
طبیعیمثلجنگلهاومراتعوهمچنینفشاربیشازحدبر
منابعموجودراکاهشدادهواقتصادنیزبهسمتپایداریهدایت
خواهدشد.جدولشماره4وضعیتعواملکلیدیرادرصورت

تحققسناریویاولبهصورتکاملنشانمیدهد.
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جدول 3. عواملکلیدیووضعیتآنهادرسناریوهایمحتمل.

سناریوی اول:عامل کلیدی
اشتغال زایی متجانس با محیط

سناریوی دوم:
اشتغال زایی سازگار با محیط

سناریوی سوم:
اشتغال زایی ناسازگار با محیط

استفاده بهینه و حفظ پهنه های کشاورزی )پهنه های وجود اراضی کشاورزی
اتالف و رهاسازی زمین های مستعد کشاورزیتک محصولی بودن و ادامه کشاورزی سنتیمستعد آبیاری(

خالی شدن روستاها از ساکنین بومی و گسترش کاهش جمعیت بومی روستاییجذب و تثبیت جمعیت روستاییتراکم جمعیت
حاشیه نشینی اطراف شهرها

عدم یکپارچگی در صیانت از منابع طبیعی، انسانی حفظ و احیای منابع طبیعی، کشاورزی و انسانیمنابع طبیعی، کشاورزی و انسانی
بهره کشی بی رویه از منابع طبیعیو کشاورزی.

ـ رونق تولید و توسعه فعالیت های تعاونی های  تعاونی های روستایی
 از بین رفتن فعالیت های تعاونی و مشارکت ـ ادامه روند فعلی فعالیت تعاونی های روستاییروستایی

محور روستاییان

 از بین رفتن تعادل بیولوژیک و رواج گونه های  ادامه الگوی رایج کشت بدون برنامهحفظ الگوی کشت و گونه های بومی الگوی کشت
مهاجم

ـ برنامه ریزی مقطعی و موضعی در حفاظت از رواج کشاورزی اصولی و تثبیت خاکفرسایش زمین
خاک حاصلخیز

 فرسایش زمین به دلیل کشاورزی غیراصولی 
و آب شویی

آبخیزداری و آبخوان داری مبتنی بر روش های آبخیزداری
عدم کاربست شیوه های مناسب آبخیزداریتکیه بر دانش سنتی آبخیزداریعلمی

از بین رفتن ناهمواری های طبیعی دست کاری موردی در مورفولوژی زمینصیانت از عارضه های طبیعی زمینتوپوگرافی

استفاده بهینه از منابع آبی روزمینی و زیرزمینی منابع آبی
)رودخانه ها، چشمه سارها، آب بندان ها(.

 استفاده غیرمنطقی از منابع آبی روزمینی و 
اتالف منابع آبیزیرزمینی برای فعالیت های اشتغال زایی

از بین رفتن مهارت ها و اشتغال بومی )بامبو توجه به صنایع دستی به صورت موردیرونق صنایع دستی با دانش بومی هنر صنایع دستی بومی
بافی، حصیربافی و ...(

رونق اکوتوریسم و گردشگری مسالمت آمیز با گردشگری
طبیعت.

 عدم وجود برنامه یکپارچه در کاربست اراضی 
 رواج گردشگری تخریبگرانه )ویالسازی و...(طبیعی به منظور استفاده های گردشگری

 تبدیل فزاینده روستاهای بزرگ به شهر الحاق روستاهای حاشیه شهر به پهنه های شهری جلوگیری از توسعه بی رویه پهنه های شهریتوسعه شهری

هماهنگی بین سازمان های دولتی برای اختصاص  هماهنگی بین سازمانی
فضا جهت شکل گیری خانه های مهارت آموزی

 اختصاص فضا به منظور شکل گیری خانه های 
مهارت آموزی در برخی از روستاها به صورت 

موردی

عدم توافق بین دستگاه های دولتی جهت 
در اختیار نهادن فضای موردنیاز خانه های 

کارآفرینی

 رواج مشاغل سازگار با محیط زیست )مثل پرورش  سازگاری مشاغل با محیط زیست
ـ رواج مشاغل ناسازگار با محیط زیست )مثل استقرار برخی از مشاغل ناسازگار با محیط زیست.نهال، صنایع پاک، فرآوری محصوالت و...(

صنایع آالینده، واسطه گری، قاچاق چوب و...(

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

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

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

طبیعی

تدوین طرح های مختص اشتغال زایی و حفظ منابع طرح فرادست
طبیعی منطقه موردمطالعه به صورت مشارکتی

در نظر گرفتن جایگاه اشتغال پایدار روستایی در 
طرح های فرادست و برنامه ریزی کارشناسی

تمرکز طرح ها بر سایر موضوعات روستایی 
و بی توجهی به امور اقتصادی و توسعه پایدار 

روستا

تمرکز تسهیلگران برای ایجاد اشتغال پایدار در تسهیلگران
روستاهای منطقه موردمطالعه

وجود برخی از تسهیلگران به صورت موردی برای 
اشتغال زایی منطقه موردمطالعه

عدم وجود تسهیلگران الزم برای راه اندازی 
اشتغال روستایی

گسترش شبکه های اینترنتی و دسترسی حداکثری اینترنت
پهنای باند در روستاها

گسترش شبکه اینترنتی در مراکز برخی روستاها 
عدم توجه به زیرساخت اینترنتیموردی

تدوین الگوی مناسب برای هر یک از نواحی و الگوی کارآفرینی
تغییر الگوی رایج و شکل گیری الگوهایی در ادامه الگوهای رایج در کارآفرینیاصالح الگوهای غلط

تضاد با منابع طبیعی منطقه

افزایش کیفیت راه و حمل ونقل و دسترسی آسان به بازار و دسترسی
شبکه های بازار فرامنطقه

بهبود دسترسی به بازارهای محلی و منطقه ای و 
بازارهای روز

عدم دسترسی مناسب به بازارهای فروش  و 
کاهش انگیزه تولیدکنندگان

سرمایه گذاری
ایجاد زمینه های مناسب برای جذب سرمایه های 

درونی و بیرونی و ایجاد سازوکاری به منظور 
مشارکت سرمایه های خرد محلی

ایجاد زمینه برای سرمایه گذاری توسط افراد و 
سازمان ها به صورت موردی و خاص

ـ عدم وجود شرایط مناسب برای سرمایه گذاری 
و خروج سرمایه گذاران
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جدول 4. سناریویاول:مشاغلمتجانسباطبیعت.

مؤلفه کیفیتوصیفگر

حفظ پهنه های کشاورزی، بکاری گیری اراضی کشاورزی رهاشده در تولید. یا احیای اراضی بایروجود اراضی کشاورزی
پایداری جمعیت روستایی )سکونتگاه های روستایی(تراکم جمعیت

حفظ و احیای منابع طبیعی، کشاورزی و انسانیمنابع طبیعی، کشاورزی
ادامه روند فعلی فعالیت تعاونی های روستاییتعاونی های روستایی

تحقق طرح الگوی کشت و حرکت به سمت کشاورزی دقیقالگوی کشت
رواج کشاورزی اصولی و تثبیت خاکفرسایش زمین

تکیه بر دانش سنتی آبخیزداریآبخیزداری
صیانت از عارضه های طبیعی زمین، رعایت اصول کشت و الگوهای رایج متناسب با پروفیل ارتفاعیتوپوگرافی
استفاده بهینه از منابع آبی روزمینی و زیرزمینی )رودخانه ها، چشمه سارها، آب بندان ها(منابع آب

رونق صنایع دستی و احیای آن به کمک دانش بومی و به روزهنر صنایع دستی بومی گردشگری
الحاق روستاهای حاشیه شهر به پهنه های شهریتوسعه شهری

هماهنگی بین سازمان های دولتی برای اختصاص فضا جهت شکل گیری خانه های مهارت آموزیهماهنگی بین سازمانی
رواج مشاغل سازگار با محیط زیست )مثل پرورش نهال، صنایع پاک، فرآوری محصوالت و...(سازگاری مشاغل با محیط زیست

ثبات وضع موجود و ادامه اجرای قوانین تصویب شده در مورد امور اقتصاد روستاییمدیریت
تدوین طرح های مختص اشتغال زایی و حفظ منابع طبیعی منطقه موردمطالعه به صورت مشارکتیطرح فرادست
تمرکز تسهیلگران برای ایجاد اشتغال پایدار در روستاهای منطقه موردمطالعهتسهیلگران

گسترش شبکه اینترنتی در مراکز برخی از روستاها و به صورت موردیاینترنت
تدوین الگوی مناسب برای هر یک از نواحی و اصالح الگوهای غلطالگوی کارآفرینی
افزایش کیفیت راه و حمل ونقل و دسترسی آسان به شبکه های بازار فرامنطقه ای و توسعه بازاریابی شبکه ایبازار و دسترسی
ایجاد زمینه برای سرمایه گذاری توسط افراد و سازمان ها به صورت موردی و خاصسرمایه گذاری
ثبات و پایداری روند فعلی در ارتباط با قیمت محصوالت روستاییقیمت تضمینی

گسترش دانش فنی و ابزار برای برخی از محصوالت خاص به صورت موردیدانش فنی
به کارگیری روش نوین برای تولید محصوالت جدید و ابزار جدید تولیدنوآوری

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع:یافتههایتحقیق،1399

ادامه جدول 3. عواملکلیدیووضعیتآنهادرسناریوهایمحتمل.

سناریوی اول:عامل کلیدی
اشتغال زایی متجانس با محیط

سناریوی دوم:
اشتغال زایی سازگار با محیط

سناریوی سوم:
اشتغال زایی ناسازگار با محیط

قیمت تضمینی
تدوین سازوکاری به منظور در نظر گرفتن قیمت 
تضمینی برای کلیه محصوالت تولیدی در نواحی 

روستایی

ثبات و پایداری روند فعلی در ارتباط با قیمت 
محصوالت روستایی

پیش فروش محصوالت پایین تر از قیمت 
واقعی و کاهش انگیزه تولید و تحرک تولید

گسترش روش ها و ابزار تولید متناسب با دانش فنی
محصوالت کشاورزی با اثرات زیست محیطی کم

گسترش دانش فنی و ابزار برای برخی از 
محصوالت خاص به صورت موردی

تولید محصوالت و فعالیت های روستایی بدون 
توجه به روش های نوین و ابزار جدید تولید

به کارگیری روش نوین برای تولید محصوالت نوآوری
جدید و ابزار جدید تولید

تولید محصوالت کشاورزی با توجه به 
روش های معمول

تولید محصوالت کشاورزی بدون توجه به 
تقاضای بازار و نوآورانه بودن محصوالت
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع:یافتههایتحقیق،1399
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سناریوی دوم:

درصورتتحققسناریویدوم)جدولشماره5(باعنوان
»ایجادمشاغلسازگاربامحیططبیعی«مشاغلیکهبیشترین
بامحیططبیعیدارندتوسعهخواهندیافت.این سازگاریرا
دستهازمشاغلعالوهبرحفظپهنههایطبیعیموجبتنوع
شغلیدرمناطقروستاییخواهندشدورفاهاقتصادیرانیز
سناریوی با سناریو این تمایز وجه داشت. خواهند همراه به
اولمیزاناستفادهآنازمنابعطبیعیاست.درسناریویاول
مانند است. بوده موردتوجه زمین به باال وابستگی با مشاغل
کشتواریتههایجدیدبابهرهوریباال،کشتمکانیزهو...رادر
برمیگیرد.درصورتیکهسناریویدوممشاغلسازگارومکمل
مشاغلکنونیرادربرخواهدگرفت.مانندتوسعهونوآوریدر

صنایعتبدیلیوتکمیلی،گردشگریکشاورزی،صنایعدستی
بومیواستفادهازدورریزهایمحصوالتکشاورزیدراینصنعت
وهمچنینفعالیتهایکوچکمقیاسوکارگاهیرادربرخواهد
گرفت.درسناریویدومعالوهبرحفظبیشترمنابعطبیعیو
احیایمناطقآسیبدیده،رونقاقتصادینیزبهوجودخواهد
آمدوروستاهابهشبکههایاقتصادیپویانیزتبدیلخواهند
شد.مشاغلموردانتظاردراینسناریوقابلیتجذبسرمایهرا
برایمناطقروستاییافزایشخواهددادوموجببهبودوضعیت
زیرساختیازجملهاینترنتدرروستاهاخواهدبود.همچنین
باایجادخانههایمهارتآموزیبخشهایمختلفورودبهبازار
فروشآموزشوپشتیبانیخواهدشدتاازطریقآنعالوهبر

بهبودمعیشتیروستاهامنابعطبیعینیزحفظشوند.

جدول 5. سناریویدوم:مشاغلسازگارباطبیعت.

مؤلفه کیفیتوصیفگر

حفظ پهنه های کشاورزی، بکاری گیری اراضی کشاورزی رهاشده در تولید. یا احیای اراضی بایر وجود اراضی کشاورزی
کاهش جمعیت بومی روستایی در طوالنی مدتتراکم جمعیت

آسیب به منابع طبیعی و کشاورزی به منظور کسب درآمدمنابع طبیعی، کشاورزی
ادامه روند فعلی فعالیت تعاونی های روستاییتعاونی های روستایی

ادامه الگوی کشت بدون برنامه و استفاده صرف اقتصادی از منابعالگوی کشت
برنامه ریزی مقطعی و موضعی در حفاظت از خاک حاصلخیزفرسایش زمین

تکیه بر دانش سنتی آبخیزداریآبخیزداری
دست کاری موردی در مورفولوژی زمینتوپوگرافی
استفاده بهینه از منابع آبی روزمینی و زیرزمینی )رودخانه ها، چشمه سارها، آب بندان ها(منابع آب

رونق صنایع دستی و احیای آن به کمک دانش بومی و به روزهنر صنایع دستی بومی گردشگری
الحاق روستاهای حاشیه شهر به پهنه های شهریتوسعه شهری

اختصاص فضا به منظور شکل گیری خانه های مهارت آموزی در برخی از روستاها و به صورت موردیهماهنگی بین سازمانی
رواج مشاغل وابسته به منابع طبیعی با آلودگی کمترسازگاری مشاغل با محیط زیست

ثبات وضع موجود و ادامه اجرای قوانین تصویب شده در مورد امور اقتصاد روستاییمدیریت
تدوین طرح های مختص اشتغال زایی و حفظ منابع طبیعی منطقه موردمطالعه به صورت مشارکتیطرح فرادست
تمرکز تسهیلگران برای ایجاد اشتغال پایدار در روستاهای منطقه موردمطالعهتسهیلگران

گسترش شبکه های اینترنتی و دسترسی حداکثری پهنای باند در روستاهااینترنت
ادامه الگوهای رایج در کارآفرینیالگوی کارآفرینی
افزایش کیفیت راه و حمل ونقل و دسترسی آسان به شبکه های بازار فرامنطقه ای و توسعه بازاریابی شبکه ایبازار و دسترسی
ایجاد زمینه برای سرمایه گذاری توسط افراد و سازمان ها به صورت موردی و خاصسرمایه گذاری
ثبات و پایداری روند فعلی در ارتباط با قیمت محصوالت روستاییقیمت تضمینی

گسترش دانش فنی و ابزار برای برخی از محصوالت خاص به صورت موردیدانش فنی
تولید محصوالت کشاورزی با توجه به روش های معمولنوآوری

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع:یافتههایتحقیق،1399
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سناریوی سوم:

سناریویسومباعنوان»مشاغلناسازگاربامحیططبیعی«
ضعیفترینخطمشیهارادرپیشدارد)جدولشماره6(.در
صورتتحققاینسناریومنابعطبیعیوخیمترینحالتممکن
راخواهندداشت.مشاغلموردنظراینسناریو،مشاغلصنعتیو
ناسازگاربامحیطاستکهعالوهبرتخریبمنابعطبیعیباعث

تغییرات کشاورزی، اراضی رهاسازی و اتالف آلودگی، ایجاد
کاربریناسازگاربامحیطوتغییرماهیتیدرروستاهاخواهد
شد.دراینسناریوروستاهابیشتربهسمتصنعتیشدنپیش
خواهندرفتودرطوالنیمدتبهحاشیهشهرهااضافهخواهند
شد.جدولشماره6مؤلفههایکیفیاینسناریورابهطورکامل

نشانمیدهد.

جدول 6. سناریویسوم:مشاغلناسازگارباطبیعت.

مؤلفه کیفیتوصیفگر

اتالف و رهاسازی زمین های مستعد کشاورزیوجود اراضی کشاورزی
خالی شدن روستاها از ساکنین بومی و گسترش حاشیه نشینی اطراف شهر، ورود افراد غیربومیتراکم جمعیت

آسیب به منابع طبیعی و کشاورزی به منظور کسب درآمدمنابع طبیعی، کشاورزی
انحالل تعاونی های روستایی، کمرنگ شدن مشارکت روستاییان در تولید و افزایش تصدی گری گروه های دولتی و خصوصی بیرونیتعاونی های روستایی

ادامه الگوی کشت بدون برنامه و استفاده صرف اقتصادی از منابعالگوی کشت
فرسایش زمین به دلیل تخریب پوشش گیاهی و آب شوییفرسایش زمین

عدم کاربست شیوه های مناسب آبخیزداریآبخیزداری
از بین رفتن ناهمواری های طبیعیتوپوگرافی
آلودگی و اتالف منابع آبیمنابع آب

از بین رفتن مهارت ها و اشتغال بومی )بامبو بافی، حصیربافی و ...(هنر صنایع دستی بومی گردشگری
تبدیل فزاینده ی روستاهای بزرگ به شهر و گسترش حاشیه نشینیتوسعه شهری

عدم توافق بین دستگاه های دولتی جهت در اختیار نهادن فضای موردنیاز خانه های مهارت آموزیهماهنگی بین سازمانی
رواج مشاغل ناسازگار با محیط زیست )مثل صنایع آالینده، واسطه گری، قاچاق چوب و...(سازگاری مشاغل با محیط زیست

ثبات وضع موجود و ادامه ی اجرای قوانین تصویب شده در مورد امور اقتصاد روستاییمدیریت
تمرکز صرف طرح ها  به امور اقتصادی و عدم توجه همه جانبه، کلی نگری طرح ها و تدوین نسخه های واحد در سطح مرکزطرح فرادست
عدم وجود تسهیلگران الزم برای راه اندازی اشتغال سازگار با منابع طبیعی در روستاتسهیلگران

گسترش شبکه اینترنتی در مراکز برخی از روستاها و به صورت موردیاینترنت
تغییر الگوی رایج و شکل گیری الگوهایی در تضاد با منابع طبیعی منطقهالگوی کارآفرینی
افزایش کیفیت راه و حمل ونقل و دسترسی آسان به شبکه های بازار فرامنطقه ای و توسعه بازاریابی شبکه ایبازار و دسترسی
عدم وجود شرایط مناسب برای سرمایه گذاری فعالیت های خرد و جذب سرمایه برای فعالیت های صنعتی و ناسازگارسرمایه گذاری
ثبات و پایداری روند فعلی در ارتباط با قیمت محصوالت روستاییقیمت تضمینی

گسترش دانش فنی و ابزار برای برخی از محصوالت خاص به صورت موردیدانش فنی
تولید محصوالتی ناسازگار با محیط طبیعی روستانوآوری

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع:یافتههایتحقیق،1399
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بحث و نتیجه گیری

تحقیقحاضرازلحاظنتایجبهدستآمده،همسوباپژوهشهای
علویزاده ،)2019( پایدار و ابراهیمزاده آسمین، ابراهیمزاده
و حسام ،)2017( همکاران و اردهایی قاسمی ،)2017(
همکاران)2016(،سیدعلیپوروهمکاران)2016(،سجاسی
،)2015( همکاران و والئی ،)2017( همکاران و قیداری
،)2014( داس6 ،)2014( پیری و عثمانی آزاد، افشاری
پژوهش انجام و روش لحاظ از و بوده )2013( چووآ و پتل
متفاوتاست.پسازبررسیمتغیرهایتأثیرگذاروهدف،در
تحققاهدافاشتغالزاییروستایی،بهبررسیوترکیبمتغیرها
برایرسیدنبهمحتملترینسناریوهایاشتغالزاییدرمناطق
روستاییپرداختهشد.دراینراستابااستفادهازنرمافزارسناریو
ویزاردتمامیحالتهایمحتملبررسیشدهودرنهایتسه
سناریوکهنزدیکترینانطباقباواقعیتراداشتهاندبرگزیدهشده
است.باتوجهبهبررسیتوصیفگرهاومؤلفههایاصلیدرهرکدام
ازسناریوهایتدوینشده،مشخصاستکهسناریویدومیعنی
»اشتغالزاییسازگاربامحیططبیعی«بهترینسناریوبرایاین
منطقهبودهوباتوجهبهوضعیتموجودمتغیرهایمهمدراین
ناحیهوهمچنینوجودمنابعغنیکشاورزی،منابعطبیعیبه
منظوررونقانواعگردشگریوهمچنینوجودصنایعدستیبومی
میتوانتوسعهانواعکسبوکارهایکارگاهیسازگاربامحیط
رادراینمنطقهداشت.اینخطمشیعالوهبرفوایدبیشمار
و کالبدی،جمعیتی فرهنگی، ازجنبههای اقتصادیمیتواند
همچنیندرراستایحفظمحیطزیستمنطقهخطمشیمناسب

وسازگاریباشد.

دراینراستاسناریوهایبهدستآمدهبهترتیباولویتاجرایی
وتطابقبامنطقهموردمطالعهبهشرحزیراست:

وضعیتمطلوب:اشتغالزاییسازگاربامحیططبیعی

وضعیتمیانه:اشتغالزاییمتجانسبامحیططبیعی

وضعیتنامطلوب:اشتغالزاییناسازگاربامحیططبیعی

دراینراستاوظایفخانههایمهارتآموزیبهمنظورتسهیل
روندخطمشیعنوانشدهبهشرحزیراست:

•بررسیایدههاوفعالیتهادرخصوصسازگاریبامحیط
طبیعی

•اطمینانازسازگاریفعالیتبامحیططبیعیواقتصادی-
اجتماعیروستا

خصوص در مهارتآموزی و آموزش دورههای برگزاری •
فعالیتهایجدیددرسطحروستا

6. Das

•تحقیقدرخصوصنیازهایروزبازاربرپایهمحصوالتغالب
روستا

و کارآفرینان،صاحبانکسبوکار فعالیتهاي از حمایت •
مشاغلخانگیدرسطحهرروستا

•هدایتومشاورهشغلیکارآفرینانوتحقیقدرخصوص
چگونگیعرضهنوآورمحصوالتروستا

•هدایتوجذبسرمایهگذاراندرونیوبیرونی)داخلروستا
وبیرونازروستا(بهمنظورحمایتازایدههایتولیدی

انجمنهای و روستاییان بهکمک مالی تشکیلصندوق •
مردمنهادوخصوصاًخیرین،نخبگانروستا

•آموزشدرراستایانواعبازاریابیهایروزوهمچنینتالش
درجهتمعرفیمحصوالتبهبیرونمنطقه

•برگزاریجشنوارههایفرامنطقهایوجذببازار

یاتوسعه و قانونیدرجهتشروع اداریو •تسهیلروند
فعالیتهایکارآفرینانهونوآور

به که زمانی تا اجرا حال در طرحهای انجام بر نظارت •
سوددهیبرسند

•کمکبهجذبفناوریوتکنولوژیوهمچنینآموزشآنها
بهنیرویکار

بیشتر چه هر رقابتپذیری خصوص در مشاوره ارائه •
محصوالت

•ارتباطمؤثرباسازمانهاونهادهايمرتبطدربخشهای
مؤسسات و رشد مراکز دانشگاهها، جمله از استان خدماتی

پژوهشی

تشکر و قدردانی

اینمقالهبرگرفتهازطرح:آیندهنگاریتوسعهاشتغالپایدار
روستاییبهوسیلهایجادخانههایمهارتآموزیباحفظمنابع
طبیعیباحمایتمالیادارهکلمنابعطبیعيوآبخیزداریاستان

گیالناست.

»حبیبمحمودیچناریوهمکاران.تبییننقشاستقرارخانههایمهارتآموزیدرتوسعهاشتغالپایدارروستاییباروشسناریونگاری«



Spring 2021. Vol 12. Num 1

192

References

Afshari Azad. S., Osmani, A., Piri, S. (2014). Sustainable Devel-
opment and Employment in Rural Tourism: A Case Study of 
Palangan Fisheries, Tourism Space Quarterly, Tourism Space 
Quarterly, Third, Num 10, Pp 121-146.(Persian)

Alavizadeh, S.M.M. (2017). Entrepreneurship and its role in sus-
tainable rural development Case study: Ilam Province, Ilam 
Culture Quarterly, Vol 18, Num 56 and 57, Pp 154-170.(Per-
sian)

Archibong, C.A. (2004). Technology, infrastructure and entre-
preneurship: Role of the.

Azkia, M. (2008). Introduction to the Sociology of Rural Devel-
opment, Tehran: Information Publishing.(Persian)

Das, D. C. (2014). Prospects and challenges of rural entrepre-
neurship development in NER-A study, Internatonal Journal 
of Humanities & Science Studies, Vol1, Issue 3, Pp 178-182.

Ebrahimzadeh Asmin, H., Ebrahimzadeh, I., & Paidar, A. 
(2019). [Planning for Sustainable Rural Livelihoods Usingthe 
PRA Approach Based on Seven Capital Model (Case Study: 
Baghdan Village in Nikshahr County) (Persian)]. Journal 
of Rural Research, 10(3), Pp 508-525.(Persian) 10.22059/
JRUR.2019.276810.1334

Faraji Rad, Kh., Kazemian, Gh.R. (2012). Local and Regional 
Development from the Perspective of Institutional Approach, 
Tehran, Jihad Daneshgahi Publications.(Persian)

Ghadiri Masoum, M., Gholami, A., Mohammadzadeh Larijani, 
F., Rezaei, H. (2017). Entrepreneurship development model 
in rural areas of Khoy county with an interpretive structure 
modeling approach, Quarterly Journal of Space Economics 
and Rural Development, Year 6, No. 3, Pp. 139-164.(Persian)

Ghasemi Ardehi, A., Nobakht, R., Rostami, N. (2017). Youth 
retention, entrepreneurship and sustainable employment in 
rural areas of Ahar County. Journal of Rural Development 
HYPERLINK "https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx
?ref=TAns&from=&to=en&a=Strategies.Volume"Strategies.
Volume 4, Issue 2 - Successive Issue 14. Summer 2017. Page 
265-279.(Persian)

Hafeznia, M. (2010). Introduction to Research Methodology in 
Humanities, Samt Publications.

Hesam, M., Rezvani, M.R., Faraji Sabksar, H.A., & Bastani, S., 
(2016). Assessing the status of tourism entrepreneurship de-
velopment in rural areas (Case study: villages of Larijan dis-
trict of Amol city), Human Geography Research, Vol 48, Num 
4, Pp 616-603.(Persian)

Heidari, A.A. (2017). The Impact of Tourism Marketing on the 
Development of Rural Entrepreneurship in the Rijab Region 
of Kermanshah Province, M.Sc. Thesis in Public Sector En-
trepreneurship, Supervisors: Seyed Aligholi Roshan, Nader 
Naderi.(Persian)

Huggins, R., & Thompson, P. (2015). ‘Entrepreneurship, innova-
tion and regional growth: a network theory’, Small Business 
Economics, 41 (5), 103-128

Imani, B., Momeni, A. (2018). Futurism of Sustainable Rural De-
velopment, The First National Conference on Strategic Futur-

ism in the Field of Geographical Sciences and Regional Urban 
Studies, Num, Pp 59-68.(Persian)

Jessie P.H., Poon., Diep T. Thai., Deborah Naybor. (2012). Social 
capital and female entrepreneurship in rural regions: Evi-
dence from Vietnam, Applied Geography, Vol 35, Issues 1–2, 
November, Pp 308-315.

Kazemian, Gh., Faraji Rad, Kh., Rokn al-Din Eftekhari, A., Por-
taheri, M. (2013). The Relationship between Institutional Ca-
pacity and Sustainable Development of Case Study Areas: 
Buchan and Urmia, International Quarterly Journal of the As-
sociation Geography of Iran, New Era, Eleventh Year, Num. 
38, Pp 153-173.(Persian)

Mollashahi, Gh. A., Mollashahi, H.A. (2013). The role of techni-
cal and vocational education in rural development, Journal of 
Labor and Society, Num. 159, Pp 51-56.(Persian)

Mulla Shahi, G A., Peyman, V., Soltani, M., & Kheiri Nataj Fir-
ouzjah, M. (2012). Importance and role of small rural indus-
tries in sustainable employment, National Conference on 
Rural Development, Rasht,, HYPERLINK "https://ssl.mi-
crosofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=en&a
=https%3A%2F%2Fcivilica.com%2Fdoc%2F270242"https://
civilica.com/doc/270242

Najafi Kani, A. A., Hesam, M., Ashour, H. (2015). Assessing the 
status of entrepreneurship development in rural areas Case: 
South Astarabad village in Gorgan, Quarterly Journal of 
Khorasan Social Cultural Studies, Vol 11, Num 2, Pp 51-75.
(Persian)

Patel, B., Chavda, K. (2013). Rural Enterpreneurship in India: 
Challenge and Problemes, International Journal of Advance 
Research in Computer Science Management Studies Kirit 
Chavda, Vol 1, Issue 2, Pp 28-37.

Rahmanian Kushkaki, M., Zarei, Y., & Estelaji, A. (2017). Analy-
sis of Barriers to Home Entrepreneurship in Rural Areas with 
Emphasis on Resistance Economy from the Perspective of 
Basij Jihadist Students to Deprived Areas (Case Study: Kamfi-
rooz County, Marvdasht County), Residential Planning Stud-
ies Humanities, Vol 12, Num 2, Pp 265-249.(Persian)

Roknanddin Eftekhari, A., Sajasi Gheidari, H., Razavi, S.H. 
(2013). Agricultural Entrepreneurship Development Strate-
gies in Rural Areas, Case Study: Villages of Khodabandeh 
County, Village and Development, Vol 13, Num 3. Pp. 1-29.
(Persian)

Sajasi Gheidari, H., Sadeqlou, T., Roknoddin Eftekhari, A. 
(2017). Analysis of the Entrepreneurial Role of Non-Agricul-
tural Activities in Improving the Quality of Life of Villagers 
(Case: Shandiz Villages in Binalood County), Quarterly Jour-
nal of Space Economics and Rural Development, Fourth Year, 
Num. 2, Pp 76-55.(Persian)

Safari Ali Akbari, M., Sadeghi, H. (2017). Analysis of the under-
lying factors of rural entrepreneurship (case study, Dehdez 
district in Izeh County), Space Economics and Rural Develop-
ment, Year Sham, Summer, No. 2, Pp 97-118.(Persian)

Savari, M., Mokhlesabadi Farahani, M., Mirkzadeh, A.A. (2013).
Entrepreneurship Development Strategies in Handicraft Co-
operatives of Kurdistan Province, Cooperatives and Agricul-
ture, Year 2, Num 8, Pp 1-15.(Persian)

Mahmoudi Chenari, H., et al. Development of Sustainable Rural Employment by Creating Skills Houses Based on the Scenario Method. JRR, 12(1), 174-193.



Spring 2021. Vol 12. Num 1

193

Seyed Alipour, S.K., Paydar, A., & Sadeghi, Kh. (2016). Present-
ing a health model of rural livelihood improvement strategies 
with emphasis on sustainable security (Jazmourian CSP im-
plementation area in the south of Kerman), Geography and 
Development Quarterly, Num. 44, Pp 64-45.(Persian).

Tatar, M., & Çelik, M. (2011). Employment-unemployment Is-
sues and Solution Suggestions Adiyaman Example, Interdis-
ciplinary Journal of Contemporary Research in Business. 3, 
Pp 1211- 1226.

Urbano, D., Toledano, N., & Soriano, D. (2010). “Analyzing so-
cial entrepreneurship from an institutional perspective: Evi-
dence from Spain”. Journal of Social Entrepreneurship, 1(1), 
54-69.

Valai, M., Abdollahi, A., Manafi Azar, R., Safari, N. (2015). Anal-
ysis of factors affecting sustainable rural development with 
emphasis on entrepreneurship (Case study: North Rahme-
tabad Rural District, Miandoab County). Regional Planning 
(Marvdasht Azad University) Year 5, Autumn 2015 No. 19.

Mahmoudi Chenari, H., et al. Development of Sustainable Rural Employment by Creating Skills Houses Based on the Scenario Method. JRR, 12(1), 174-193.


