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 چکیده 
 ی است. ازده پژوهنتیجه غفلت برنامه ریزان نسبت به آین، بسیاری از مسائل و مشکالت کنونی بخش کشاورزی نواحی روستایی 

ر امل مؤثیست عومی با، آنجا که توسعه یا عدم توسعه بخش کشاورزی بر سایر بخش های اقتصادی و توسعه کشور اثرگذار بوده

العات نجام مطهای آن شناسایی و مرتفع گردد. پژوهش حاضر در سه مرحله ادر این بخش به دقت بررسی و آسیب ها و چالش

، های دلفی ز تکنیزهمچنین ا، میدانی و تحلیلی انجام گردیده است. از شیوه مصاحبه و پرسشنامه استفاده، وسیع کتابخانه ای

توسعه منابع  عامل اصلی در 24ز وویزارد استفاده شده است. بر اساس این پژوهش تحلیل ساختاری و نرم افزارهای میز م

ین نواحی بع تبعیض رف، فناوری پیشرفته، اشتغال پایدار، انسانی شناسایی و متغیرهای مدیریت یکپارچه توسعه و عمران روستا

ه سناسایی و ابطه شران پیشرانهای مهم در این شهری و روستایی و گسترش تعاونی های تولید با بیشترین تأثیر مستقیم به عنو

تغال نه برای اشزمیول اگروه سناریو برای آینده منابع انسانی بخش کشاورزی نواحی روستایی پیشنهاد گردید. درسناریوهای گروه 

ایر شاورزی و سبخش کر دکشاورزی پایدار وتوسعه پایدار روستا فراهم می گردد. در چنین شرایطی منابع انسانی توانمند ، پایدار

اضی شدن ارباید از خرد . در گروه دومبخش ها در روستاها تأمین شده و دغدغه جدی برای امنیت غذایی نخواهیم داشت

کنونی  فاضالب وآب ، استفاده بهینه از تکنولو ی نوین صورت گرفته و زیرساخت های بهداشتی، کشاورزی جلوگیری بعمل آمده

ر دعمل آید. گیری بیشتر بین شهر و روستا و مهاجرت روستائیان خصوصاً جوانان و تحصیلکردگان جلوحفظ گردند تا از تبعیض ب

ده و به تبدیل ش ها به قطعات کوچکترهر روز زمین، سناریو سوم چنانچه نسبت به یکپارچه سازی اراضی اقدامی صورت نگیرد

یز به نر تولید دومی؛ روز به روز تعاونی های بومی مؤثر و سایر امکانات عم، امکانات بهداشتی درمانی، علت کاهش جمعیت

ی خواهند انمند خالانی توفراموشی سپرده شده و زنان وجوانان نیز جایگاهی نداشته و راهی شهرها می شوند وروستاها از منابع انس

 شد. 
 شهرستان مالير.، نواحی روستايی، توسعه منابع انسانی، کلیدواژگان: آينده پژوهی

 

                                                           
 ایران، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، ریزی روستاییدانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه - 1

 ایران، مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مرودشت، ریزی روستاییافیا و برنامهاستادیار گروه جغر - 2

 (Ali.shamsoddini@yahoo.com یمیل:)، امسئول نویسنده

 ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشیار گروه جغرافیای انسانی - 3

 نایرا، شهرری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد یادگار امام، و برنامه ریزی روستاییدانشیار گروه جغرافیا  - 4

mailto:Ali.shamsoddini@yahoo.com


  )جغرافيا)فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بين المللی انجمن جغرافيايی ايران                                            89

  

 مهمقد

، وشن ترره بیان بنامیده می شود.  "زمان حال"مشکالت کنونی برخاسته از عدم شناخت آینده ای بوده است که اینز 

ان های که بحر موجه ترین دلیل برای اندیشیدن دربارة آینده است و ناگفته پیداست، بحران ها و مشکالت کنونی

ه (. بخش عمد43 :1392، ز آن ها به شکل بحران است )زالیقبل از برو، امروز نتیجه نپرداختن به موانع و مشکالت

ا رها رروستا ، زیست محیطی و فناوری، اجتماعی، منابع انسانی بخش کشاورزی در نواحی روستایی به علل اقتصادی

 عه جوامعو توس کرده و راهی شهر ها شده اند و این امر سبب چالش در توسعه روستاها گردیده است. در واقع رشد

یزی و نامه ربر، سانی بر حسب زمان و مکان و با توجه به زیست و فعالیت بخشی از آنها در فضاهای روستاییان

نوان ستایی بعظام روتوسعه روستایی مفهوم و مصداق پیدا می کنند. چرا که توسعة پایدار سرزمینی در گرو پایداری ن

در  یقش موثروستایی در ابعاد مختلف می تواند ناست و پایداری فضاهای ر سرزمینکیل دهنده نظام شزیرنظام ت

ونه ای گشود به  ایجاد فت و توسعه فضاها وقفه ایردر روند پیش یتوسعه ملی و منطقه ای ایفاء کند. حال اگر به د یل

یامدهای پثار و که نظام روستایی قادر به ایفای نقش سازنده خویش در نظام ملی و سرزمین نباشد. در آن صورت آ

این . (2: 1383، ئل روستایی در حوزه های شهری و در نهایت در کلیت سرزمین گسترش می یابد )رضوانیمسا

واحی نی است که سبب چالش در منابع انسانی بخش کشاورزی لتحقیق در مرحله نخست به دنبال بررسی عوام

ایی زی نواحی روستروستایی شده است و سپس به آینده پژوهی در خصوص توسعه منابع انسانی بخش کشاور

ش در منابع چال سبب جذب نشدن جوانان و یچه عوامل _1تی که مطرم است عبارتند از حال سوا  خواهد پرداخت.

ش کشاورزی مهم ترین پیشران های توسعه منابع انسانی بخ -2انی بخش کشاورزی نواحی روستایی شده استنسا

ی ش کشاورزدر بخ ی برای نگهداشت منابع انسانی توسعه یافتهنواحی روستایی شهرستان مالیر کدامند و چه اقدامات

غذایی  ین منابعو تأم نواحی روستایی می بایست صورت گیرد. تا بتوانیم به آینده توسعه پایدار روستا و همچنین کشور

خصوصا  یعوامل اقتصاد-1فرضیه هایی که در این رابطه مطرم می شود عبارتند از. امیدوار باشیم و معیشت پایدار

 -2ست. اکرده  کمبود منابع مالی بیشترین چالش را در توسعه منابع انسانی بخش کشاورزی نواحی روستایی ایجاد

 مهم ترین پیشران در توسعه منابع انسانی نیز  ایجاد اشتغال در روستاها می باشد.

 پیشینه و مبانی نظری تحقیق

شته است پیشگویان و کاهن ها نمونه هایی از کسانی هستند که در اشتیاق بشر برای درک آینده از عهد باستان وجود دا

(. پیشرفت شگفت انگیز 18: 2013، گذشته تالش داشتند به نحوی به این اشتیاق عام و خاص پاسخ دهند.)اهرسمان

پایان بشر در قرن بیستم در زمینه فناوری ارتباطات و اطالعات و مخصوصاً ظهور اینترنت در دهه های اخیر نه تنها 

عطش سیری ناپذیر انسان نبود بلکه آغازی برای تحول شگرف در توسعه و بسط زمینه های مختلف دانش بشری 

انسان را به فکر ابزارهای نوین ، رقابت های تنگاتنگ در عرصه علم و فناوری، محسوب می شود. در جهان امروز

این ابزارها در اواسط قرن بیستم در اندیشکده رندا در  (. آینده نگاری به عنوان یکی از92: 1388، واداشته است )زالی

و سنگ بنای توسعه را به خود گرفت. بی تردید این دانش از ابزارهای « علم بزرگ»نیروی هوایی ظهور یافت و عنوان 

لعات (. در حال حاضر استفاده از مطا8: 1386، عصر دانایی است و در زمرة دانش های نرم می توان قلمداد کرد )پدرام

آینده در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های کالن تا جایی پیش رفته است که بسیاری از کشورها پرو ه های ملی 

در فواصل زمانی مختلف تعریف و اجرا می کنند و از پیش بینی های حاصله از « آینده نگاری ملی» را تحت عنوان 

برنامه ریزی های راهبردی میان مدت و کوتاه مدت خود  نتایج بدست آمده به خصوص در حوزه دانش و فناوری به

آلمان و انگلستان تشکیل داده اند و در کشورهای در حال ، می پردازند. پیشروان مجری این طرم ها را کشورهای  اپن
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ی توسعه ای نظیر ترکیه و آفریقای جنوبی نیز انجام شده است که در تمامی این کشورها نتایج طرم های آینده پژوه

نکته قابل توجه در مطالعات آینده آن است که آینده پژوهی به پیش  (.FnzmANN,2011قابل توجه بوده است )

، 1396، مطالعه و مورد بحث واقع می شوند )گواهی، شناسایی، بینی قطعی آینده نمی پردازد؛ بلکه عوامل شکل دهنده

توان با ارائه راهکارهای مناسب برای برخورد با آن (. سپس چالش ها و موضوعات پیش رو شناسایی می شوند تا ب17

در رابطه با آینده (. 54: 1384، از بروز چالش ها و تحقق آینده نامطلوب جلوگیری نمود )قدیری، ها برنامه ریزی نمود

، )تقیلو شود:میشده است که به برخی از آنها به اختصار اشاره  انجامپژوهی توسعه روستایی تحقیقاتی در کشور

درآمد و و به این نتیجه رسیده است که  روستایی ایران را بررسی نموده هایسکونتگاه(. سناریوهای آیندة 36: 1392

اشتغال عوامل کلیدی تأثیرگذار بر حیات روستاها هستند و گسترش تکنولو ی اطالعات و ارتباطات و سیاست توسعه 

.وبا توجه به نقش منابع کلیدی شناخته شدند  هایعامل مهم در روند هایپیشرانسکونت گاههای کوچز به عنوان 

پیش بینی « 2050سناریوی سعادت جدید جهان در سال » انسانی همانطور که سیساورایسی در مطالعه ای با عنوان 

نشانگرهای رشد سرمایه انسانی و اجتماعی جایگزین شاخص هایی همچون تولید ناخالص و  2050کردند که تا سال 

(. و توسعه فرآیندی است sessa & Ricci, 2014لی برای ارزیابی توسعه یافتگی کشورها خواهند شد. )ناخالص م

مستمر و پویا به لحاظ رشد کمی و کیفی در تاروپود اجتماع )پدیده( با هدف افزایش تواناییها به منظور رفع نیازهای 

اقتصادی و  -د هماهنگ کارکرد نهادهای اجتماعیمادی و معنوی )انسانها( از طریق گسترش متوازن ساختارها و بهبو

(. توسعه پایدار روستایی فرایندی 87: 1382، )ضیاء توانا، بهره برداری بهینه از تمام امکانات و قابلیتهای محیط است

است که ارتقای همه جانبه حیات روستایی را از طریق زمینه سازی وترغیب فعایتهای همساز با قابلیتها وتنگناهای 

( در همین رابطه مهم ترین هدف 8، 1399، یطی )به مفهوم عام آن( مورد تاکید قرار می دهد )هوازاده و همکارانمح

توسعه پایدار روستایی عبارت خواهد بود از قابل زیست کردن عرصه های زندگی برای نسلهای فعلی وآینده با تاکید 

(. توسعه یکپارچه روستایی منوط به 52: 1377، دی)سعی، محیطی –خاص بر بهبود وتوسعه مداوم روابط انسانی 

، بهبود واصالم شبکه ارتباطی وحمل ونقل، ارائه خدمات گوناگون، بهبود سطح دانش و انگیزش ، افزایش تولید

فضایی سکونتگاههای  -تنوع بخشی به امکانات اشتغال و اصالم وانتظام شبکه مکانی، بهسازی مسکن روستایی

(.وبا توجه به اهمیتی که توسعه کشاورزی و روستایی دارد و 1391:175، )سعیدی، م استروستایی به صورت توأ

که او اعتقاد دارد: « مایکل تودارو»مانند ، برخی دانشمندان توسعه کشاورزی و روستایی را محور توسعه می دانند

ید هماهنگ زارعین کوچز توسعه ملی منوط به توسعه روستایی و توسعه روستایی منوط به پیشرفت کشاورزی و تول

(.سهیال جشاری و همکاران در مقاله ای به تدوین سناریوها و ارئه 421: 1366، در بخش روستایی است )تودارو

راهبردهای اصولی برای توسعه بخش کشاورزی پرداخته اند. هانیه داوودی و همکاران نیز در مقاله ای به نشان دادن 

استمرار کشاورزی و ، ( 1388خته اند.و همچنین مطیعی لنگرودی و همکاران)سناریوها برای آموزش کشاورزی پردا

اشتغال و درآمد پایدار برای جمعیت ، را  زم و ملزوم هم می دانند. به نحوی که کشاورزی پایدار، توسعه روستایی

ه به نقش منابع در کنار آن فضای زندگی جامعة روستایی به سوی پایداری می کشاند. با توج، روستایی ایجاد کرده

انسانی در توسعه پایدار روستایی و توسعه کشاورزی پایدار آینده پژوهی در خصوص منابع انسانی بسیار ضروری 

ظاهری و  است. امیدواریم توانسته باشیم بقدر توان از ایجاد چالشهای بیشتر در زمینه منابع انسانی جلوگیری نمائیم.

تدوین پیشرانهای توسعه روستایی با رویکرد آینده پژوهی به مطالعه این روند و در مقاله ای با عنوان  1399همکاران 

 فراینده مرتبط بر آن در نواحی روستایی شهرستان بناب پرداخته اند.                          
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 زیريتحلیل رويکردهای کالن برنامه

ذشته است و نوعی جبرگرایی پنهان درآن وجود دارد. در این پارادایم آینده نتیجه علی و معلولی گرویکرد اکتشافی: 

حال را به آن آینده تبدیل خواهد ، است محتوم وثابت که تاریخ مطابق با قوانین خود ایآینده، نتیجه این نگاه به آینده

کتشاف آن به ا تواندمیدر این پارادایم انسان صرفاً ناظر بیرونی است که فقط  (. 78: 1394، )زیاری و همکاران کرد

 1385، آینده محتوم بپردازد. این پارادایم بر پیش بینی مبتنی است و اکتشاف آینده تنها نتیجه منطقی آن است. )ناظمی

و انسان جایگاه  شودمیدر این پارادایم نیروی انسان در ساخت آینده در نظر گرفته رویکرد هنجاری: ، (12 -13ص 

در این پارادایم انسان با طیف  شودمیو با مفهوم ساخت آینده روبرو  دهدمیبیرونی و مشاهده گر خود را تغییر 

باورکردنی روبروست. که رسیدن به هرکدام از  هایآیندهمحتمل و  هایآینده، ممکن هایآیندهشامل  هاآیندهوسیعی از 

برخالف پارادایم ، یمها به سطح و کیفیت خواسته انسان یعنی آینده مطلوب وی بستگی دارد و در این پاراداآن

تدبیری ، جبرگرایی پنهان وجودندارد بلکه انسان کامالً مختار است مسیر زندگی خود را انتخاب کند. )ناظمی، اکتشافی

روستایی بیشتر نزدیز  هایریزیرویکرد موجود در برنامه رسدمیبنابراین به نظر (. 1385، و وحیدی مطلق( 12و  85

ریزی و کاربرد آینده پزوهی برنامه که تغییر رویکرد به هنجاری در موضوع یی است درحالبه رویکرد پارادایم اکتشاف

 ریزی کنونی را حل کند.بسیاری از مشکالت شیوه برنامه تواندمی

 محدوده مورد مطالعه

با  شهرستان نیاست ااستان همدان واقع شده یمربع در جنوب شرق لومتریک 3210معادل  یبا وسعت ریشهرستان مال

زند( و ، جوکار، سامن، یبخش )مرکز4، گل(شهر آقاسالم، زنگنه، جوکار، انیازندر، سامن، ریشهر )مال 6دارا بودن 

 رینفر آن در شهر مال 188160است که داده ینفر را در خود جا 288685، سکنه یدارا یروستا 207دهستان و  15

آن نسبت به  یتیو سهم جمع 47، 16نسبت به کل استاننفردر روستاها سکونت دارند. وسعت شهرستان 100446و 

 یسرشمار، آمده است.)مرکز آمار ریدر ز ریدرصد است. نقشه استان همدان و شهرستان مال، 60، 16استان  تیجمع

1395) 

  روش تحقیق

و از . افی استاکتش، تحلیلی، این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت روشهای جدید علم آینده پژوهی

به  ه مربوطکاول  مرحلهحاضر در سه مرحله انجام گردیده است.  پژوهش مدل های کمی و کیفی استفاده شده است.

ر منابع و سای مقا ت، ابهابا استفاده از کت کهاسنادی بوده است. – ایکتابخانهبه شیوه  باشدمیبخش نظری تحقیق 

ورد خش کشاورزی موهمچنین مباحث مربوط به منابع انسانی بمربوط به آینده پژوهی  هاینظریهاطالعاتی موجود 

همچون  هاییشیوه به صورت میدانی از های کیفیدادهدر بخش وسپس در مرحله دوم بررسی قرار گرفته است. 

، و کشاورزی( نفر متخصصین امور روستایی 20باز با پانل متخصصین )تعداد  پرسشنامه وانجام، مصاحبه، مشاهده

حلیل تو سپس  به پرسشنامه دلفی قراهم شده ه است و در مرحله سوم داده های کمی از طریق وزن دهیاستفاده شد

پیشران  ا وتعیینتغیر هتاثیرات متقابل برای تعیین پیشرانها و سناریوها انجام شده است.ضمنا برای تحلیل شاخص ها وم

 ست. سناریو ویزارد استفاده شده امیز مز و برای تعیین سناریو ها از نرم افزار ها از نرم افزار 
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 يافته های تحقیق

روش  مالیر شهرستان نواحی روستایی، بخش کشاورزیمنظور شناسایی و آینده پژوهی توسعه منابع انسانی  به -1

 هاویژگیو طرحهای آمایشی استان  ایکتابخانهاز طریق مطالعات  بکار گرفته شد بدین صورت که ابتداعلمی دلفی 

از کارشناسان خبره و با سابقه ادارات سپس پنل متخصصین ط و مسائل منطقه مورد شناسایی قرار گرفت.و شرای

 رشته جغرافیای روستایی هایکردهشهرستان و تعدادی از کارشناسان جهاد کشاورزی استان و تعدادی تحصیل 

، اجتماعی، ر زمینه مهمترین عواملسؤا تی دها با پرسشنامه راند اول بین آن، بعد از انتخاب اعضاء تشکیل شد 

زیست محیطی و فناوری که در توسعه منابع انسانی بخش کشاورزی ، فضایی، کشاورزی، اقتصادی، سکونتگاهی

 عامل شناسایی شدند. 82نواحی روستایی موثرند توزیع گردید. که بعد از جمع بندی و حذف موارد تکراری 

مرحله دوم دلفی با استفاده از متغیرهای شناسایی شده آماده سازی گردید. پرسشنامه ، بعد از شناسایی متغیرها -2 

، زیاد، هایی به شکل بسیار زیادپرسشنامه این مرحله به صورت ساختار یافته و با استفاده از طیف لیکرت و پاسخ

های ارائه شده اسخکم و بسیار کم و بدون اهمیت تهیه شده و بین خبرگان توزیع گردید بعد از جمع آوری پ، متوسط

متغیرهایی که بیشترین تعداد پاسخ بسیار کم و بدون اهمیت را از طرف متخصصین دریافت کرده بودند از متغیرهای 

برای آنالیز باقی ، (1متغیر به شرم جدول ونمودار ) 24مؤثر حذف و برخی متغیرها نیز تلفیق یافتند و در نهایت 

 ماندند.

برای استخراج عوامل اصلی تاثیر گذار بر توسعه منابع انسانی بخش  mic mac)ز)سپس از نرم افزار میز م-3 

قرار  24*24کشاورزی نواحی روستایی استفاده شد. و عوامل اصلی موثر در سطر ها و ستون های ماتریس با ابعاد 

هر سطر بر عامل  داده و برای ارزیابی در اختیار متخصصین گذاشته شد و متخصصین به ترتیب میزان تاثیر گذاری

)بی تاثیر تا تاثیر گذاری زیاد(نمره دهی نمودند. داده ها وارد نرم افزار میز مز شد و  3در ستون در طیف صفر تا 

است.  %24/93 سپس با توجه به خروجی نرم افزار نتایج بررسی و تحلیل گردید. در این ماتریس درجه پرشدگی

 537عوامل انتخاب شده بر یکدیگر تأثیر داشته است. از مجموع  %24/93 که نشان دهنده این موضوع است که

کل حجم ماتریس  %77/6 رابطه صفر بوده است که به معنی عدم تأثیر عوامل بر یکدیگر است این مقدار 39رابطه 

 را به خود اختصاص داده است. 

های ناپایدار وضعیت در سیستمدر این سیستم جایگاه هر یز از عوامل و نقش آن کامالً روشن شده است. اما  -5

متغیرها حول محور قطری صفحه پراکنده هستند و متغیرها در ، های پایدار است. در این سیستمتر از سیستمپیچیده

دهند که این امر ارزیابی و شناسایی عوامل بیشتر مواقع حالت بینا بینی از تأثیر گذاری و تأثیر پذیری را نشان می
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گذاری و پذیری در مکان خاصی  تأثیرها با توجه میزان  متغیرهر کدام از در نمودار، می کند لکلیدی را بسیار مشک

ها در پویایی و تحو ت سیستم ها در سیستم و نقش آندر نمودار بیانگر وضعیت آن متغیر هاموقعیت . قرار می گیرند

 .( GODET,2003:21)وندشمیطبقه بندی  در چهار دسته متغیر هادر آینده است به طور کلی این 

، راکندگیوضعیت متغیرهای تأثیر گذار بر توسعه منابع انسانی نواحی روستایی شهرستان مالیر در صفحه پ 

ئه یح آنها اراکه براساس داده های سیستم میز مز  توض، نشان از ناپایداری سیستم نسبی است، (2ونمودار1)شکل

 خواهد شد. 

، رویهت کشاورزی به همراه بازاریابی مناسب و جلوگیری از واردات بیخرید تضمینی محصو ، متغیرهای -6

های حمایت از بخش کشاورزی خدماتی و صنعتی روستاها خصوصاً با تأمین منابع مالی) با توسعه فعالیت صندوق

)با تمرکز زدایی و تقویت ، کاهش تصدی گری دولتی، توسعه نظامند فضایی و آمایش مناسب، دید صادراتی(

قرار دارند همانطوری که زالی ، (1در شمال غربی شکل )، ( هادهای مردمی و شوراها و مشارکت بیشتر روستائیانن

.پس بنابراین با قرار گرفتن متغیر های مالی پذیر و کمتر تأثیرگذارند  تأثیربیشتر  بیان می کند این متغیرها، (1392)

ار فرضیه مشکالت و مسائل مالی بیشترین تاثیر را بر مهاجرت و در این ناحیه از شکل به عنوان متغیر های تاثیر گذ

 تائید می شود.، ایجاد چالش در منابع انسانی دارند

دیریت متغیرهای م، (1392، تغیر های ریسز که ظرفیت تبدیل شدن به بازیگران کلیدی سیستم را دارند)زالیم-7

، هیکارگا، گیخان، یلی)از طریق صنایع تبد، ایدار در روستاتوسعه اشتغال پ، یکپارچه برنامه عمران و توسعه روستایی

تایی های تولید روسایجاد و گسترش تعاونی، گسترش نواحی صنعتی و به طور خالصه صنعتی کردن روستا(، توریسم

، و شهری ها و امکانات ارتباطی بین مراکز سکونت گاهی روستاییبهبود وتوسعه راه، و توسعه الگوهای مناسب کشت

 ناسب بهم) از طریق مکانهای مرکزی و مراکز خدماتی و اختصاص امکانات ، ساماندهی خدمات رسانی روستایی

یشترین تاثیر نیز ب، (1ها(در شمال شرقی شکل با ی خط قطری واقع شده اند واز طرفی با توجه به  جدول ونمودار)آن

ه بر اینک م مبنیانسانی مطرم می شوند وفرضیه دو را برسیستم دارند وبه عنوان مهمترین پیشران در توسعه منابع

عه ناسب توسدیریت مدر نتیجه چنانچه با ماشتغال پایدار تائید می گردد.، مهمترین پیشرانها عوامل اقتصادی خصوصا

 . هند نمودفع خواوایجاد اشتغال پایدار  روستائیان  توانمند گردند مشکالت نوسازی خانه ها و بحران ها را مرت

که متغیرهای توسعه ، (1392، متغیرهای هدف: این متغیر ها بیش از آنکه تاثیر گذار باشند تاثیر پذیرند)زالی -7

ی بخش رمایه گذارستوسعه ، ارتقاءمنزلت روستائیان، بهبود مدیریت منابع آب، ارتقاءبهره وری، رفع تبعیض، فناوری

وبه ار دارند. در این دسته قر، (1شرقی شکل ) در زیر خط قطری ناحیه شمال، توجه به روستاهای مستعد ، خصوصی

ائل اجع به مسروافراد موثر در تصمیم گیری ، نهادها، شدت تحت تاثیر برنامه های اجرایی و عملکرد سازمانها 

 یرد. ورت پذصروستاها می باشند. لذا می بایست قبل از اعالم واجرای هر برنامه ای آینده نگری در خصوص آن 

 هاتأثیر گذاری پایین یا تأثیر پذیریند آناین متغیرهادر قسمت جنوب شرقی شکل قرار دار "تیجهن "متغیرهای  -8

سیل ، های طبیعی و انسانی مثل خشکسالیکه متغیرهای مدیریت بحران اعم از بحران( 1392زالی )بسیار با یی دارند 

باله و هداشتی زبمتغیر ایجاد سامانه دفع همچنین ، و... از طریق آموزش و گسترش بیمه محصو ت کشاورزی و دامی

. یر هستندأثیر پذنوسازی منازل در این قسمت از شکل قرار دارند و همانطوریکه  کر شد بسیار ت، فاضالب روستایی

، هاراه، اهاعمران روستومدیریت یکپارچه توسعه ، تعاونی های تولید ، یعنی چنانچه سایر متغیر ها مثل اشتغال پایدار 

ود تری وجمنابع آب  وضعیت مطلوبی داشته باشند از جهت بحران وبهداشت ونوسازی منازل مشکالت کم مدیریت

 خواهد داشت.
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ربی شکل ها در جنوب غمتغیرهای مستقل یا مستثنی: این متغیرها  تأثیر گذاری و تأثیر پذیری پایینی دارند آن -9

اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و متغیرهای ارتقاء جایگاه از متغیرجهانی شدن و تاثیرات قرار دارند. که عبارتند 

اقتصادی و مشارکت در امور اجتماعی و مدیریتی روستا و همچنین متغیر پیوند ، بهداشتی، زنان از جهت آموزشی

 توان آمایش فضایی روستا را  کر کرد. هاو همچنین میشهرها با مراکز پیرامون در راستای بهبود عملکرد آن

 نحوه پراکنش متغیرهای شناسای شده : 1شکل

 
 .1397، ماخذ: يافته های تحقیق

 متغیرهای شناسايی شده بر اساو ماتريس متقاطع با کمک نرم افزار میک مک  :  ارزش 1جدول 

 ارزش کل ستون ها ارزش کل سطرها متغیر ها رديف

 43 50 یمردم ینهادها قیاز طر یدولت یگر یکاهش تصد 1

 56 57 یوشهر ییروستا ینواح نیب ضیرفع تبع 2

 54 52 انیروستائ یارتقائ منزلت اجتماع 3

 46 44 زنان از جهت آموزش بهداشت اقتصاد گاهیجا یارتقا 4

 52 59 داریاشتغال پا جادیکردن روستاها وا یصنعت 5

 54 50 یبخش خصوص یگذار هیتوسعه سرما 6

 40 54 یمحصو ت کشاورز ینیتضم دیخر 7

 56 59 شرفتهیپ یه فناورتوسع 8

 49 56 ییروستا دیتول هاییگسترش تعاون 9

 42 55 یمنابع مال ینتأم 10

 58 33 ییمنازل روستا ینوساز 11

 50 53 یتوسعه راهها وامکانات ارتباط 12

 49 53 یخدمات رسان یسامانده 13

 51 52 امنابع ب تیریبهبود مد 14

 37 30 زیولو یتوسعه مبارزه ب 15

 57 43 بحران تیریمد 16

 35 42 شدن یجهان 17

 51 64 یعمران و توسعه استان یهابرنامه کپارچهی تیریمد 18

 43 33 یاراض یکاربر رییاز تغ یریجلوگ 19

20 
و  کپارجهیتوسعه  یمستعد برا یتوجه به روستاها

 پراکنده یروستاها
48 50 

 54 54 یدر بخش کشاورز یارتقا بهره ور 21
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 44 42 رامونیشهرها و مراکز پ وندیسعه پتو 22

 54 39 ییزبانه و فاضالب روستا یدفع بهداشت یسامانه جادیا 23

24 
 یهاطرم یمناسب با اجرا شیو اما ییتوسعه نظام مند فضا

 یهاد
48 45 

 1170 1170  جمع

 . 1397، ماخذ:يافته های تحقیق

 ککلیدی با استفاده از نرم افزار میک م و اثر پذيری عوامل میزان اثر گذاری : 1نمودار  

 
 . 1397، ماخذ:يافته های تحقیق

 اثرات مستقیم: 2نمودار شماره 

 
 . 1397، ماخذ:يافته های تحقیق

 لیوضعيت های احتمالی متغير های اص

منابع  بيايد و توسعهوضعيتي كه ممكن است پيش  72متغير اصلي توسط كارشناسان متخصص  24براي  

 ديد. به شرح جدول زير مشخص گر، انساني بخش كشاورزي نواحي روستايي را تحت تاثير  رار دهند
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 ريشهرستان مال يیروستا ینواح یبخش کشاورز یموثر بر توسعه منابع انسان یشاخص اصل 24 یاحتمال تیوضع: 2جدول 

عوامل اصلی موثر بر توسعه منابع 

 زیانسانی بخش کشاور
 زیر مجموعه هر عامل وضعیت

 مدیریت بکپارچه توسعه روستا

 خوش بینانه

 بینابین

 بدبینانه

 .شتیم دامدیریت یکپارچه ایجاد شده و توسعه پایدار کشاورزی و روستا را خواه

 اهماهنگی بین عوامل موثر در توسعه روستاه لادامه روند کنونی و حداق

هم ر فراو زمینه را برای مهاجرت بیشت هماهنگی بین دستگاهی هر روز کمتر شده

 آورند.

 مدیریت منابع آب

 خوش بینانه

 بینابین

 بدبینانه

می  مدیریت منابع آب به خوبی صورت گرفته و سبب تقویت منابع آب روستاها

 دوش

 حفظ وضع موجود و شرایط بدتر نشود

 برداشت بی رویه بیشتر شده وافت شدید منابع آب سبب مهاجرت بیشتر می

 ردد.گ

 مدیریت بحران

ه خوشبینان

 بینابین

 بدبینانه
 

ی لوگیرجبا ایجاد ساختارو سازمان منسجم از لطمه مادی ومعنوی به روستائیان 

 خواهد کرد.

 قدر توان و بدون هماهنگی در این زمینه فعالیت کند.به  هر دستگاهی

 هیچگونه چاره اندیشی صورت نگیرد وهمه را به قضا وقدر بسپاریم.

 ش تمرکزکاه

 خوش بینانه

 بینابین

 بدبینانه

 واگذاری مسئولیت ها به نهادهای مردمی و شوراها و تقویت کار گروهی

 حفظ وضع موجود و ادامه روند کنونی

 دمیهر روز کار متمرکز تر و تصدی گری بیشتر دولت و عدم رشد نهادهای مر

 آمایش محیط

 خوش بینانه

 بینابین

 بدبینانه

 آمایش واستفاده بر اساس توانمندی هر محیط تدوین برنامه جامع

 ادامه روند کنونی

یب استفاده بیش از حد صورت گیرد و آس، بدون توجه به توانمندی هر محیط

 جدی وارد شود.

 صنعتی کردن روستا

 خوش بینانه

 بینابین

 بدبینانه

، یخانگی قطب های روستای –توسعه اشتغال پایدار از طریق صنایع تبدیلی 

 وریسمصنعت ت

 به صنایع موجود تا حد امکان توجه شود.

 بین بردن آنها و توریسم و از -عدم توجه به صنایع موجود تبدیلی و خانگی

 بیکارتر شدن افراد

 توسعه تعاونی تولید

 خوش بینانه

 بینابین

 بدبینانه

 اکثر فعالیت ها در قالب تعاونی های تولیدی مجتمع شوند.

 یابد.روش های سنتی تعاونی تداوم 

 حلی موجود.م -از بین بردن تعاونی های بومی

 نوسازی منازل

 خوش بینانه

 بینابین

 بدبینانه

ر زم د بازسازی منازل روستایی با برنامه ریزی مدون و متناسب   با کاربری 

 روستاها

 بازسازی بدون توجه به کاربری متناسب در روستاها انجام شود.

 بیشتر منازل روستائیان عدم تخصیص هر گونه اعتبار وتخریب

 تامین منابع مالی

 خوش بینانه

 بینابین

 بدبینانه

 اشتدمنابع مالی مناسب تامین شده وروستائیان هیچگونه دغدغه ای نخواهند 

را  منابع ده ازادامه روند موجود و بروکراسی شدید که روستائیان عمالً امکان استفا

 به نحو مطلوب ندارند

 ع مالی و مقروض کردن بیشتر روستائیانعدم توجه به مشکل مناب

 خرید تضمینی

 خوش بینانه

 بینابین

 بدبینانه

 برنامه مدون چندین ساله تدوین واجرایی می شو د.

 دبرخی محصو ت به صورت نامنظم خریداری وبا تاخیر بهای آن پرداخت شو

 هیچگونه تضمینی برای خرید محصو ت در نظر گرفته نشود.
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 ش خصوصیسرمایه گذاری بخ

 خوش بینانه

 بینابین

 بدبینانه

 اهافراهم نمودن تمامی شرایط جهت سرمایه گذاری و توسعه اشتغال در روست

 بر حسب توان و عالقه افرادی که می خواهند سر مایه گذاری می کنند.

از بین بردن زمینه های جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی وادامه بحران 

 اشتغال

 ارتقاء بهره وری

 بینانه خوش

 بینابین

 بدبینانه

 تدوین برنامه اجرایی و افزایش روز افزون بهره وری

 روستائیان با توجه به توان و ظرفیت خودشان تالش نمایند.

 نبود برنامه منسجم و ادامه روندکاهش بهره وری

 توسعه راهها

 خوش بینانه

 بینابین

 بدبینانه

مل و ت و حزمینه برای ارتباطا بهینه سازی تمام راههای روستایی و فراهم نمودن

 نقل

 .حفظ وضع موجود

 عدم توجه و نداشتن برنامه و تخریب راهها و امکانات حمل و نقل

 

 

 ( 1ادامه جدول شماره )

 ارتقاء جایگاه روستائیان و روستا نشینی

 خوش بینانه

 بینابین

 بدبینانه

 همه به روستائی بودن و زندگی در روستا افتخار کنند

 امکان مهاجرت ندارند در روستا باقی می مانند.کسانی که 

 تنزل جایگاه و عدم توجه به منزلت روستائیان

 ارتقاء جایگاه زنان

 خوش بینانه

 

 بینابین

 بدبینانه

 روز وبزنان از تمام جهات از جایگاهی در حد مردان برخودار باشند و امکان 

 ظهور استعدادهایشان فراهم شود.

 .آنها زمینه فراهم شود تا حد توان برای توسعه

شارکت میدار عدم توجه به اینکه نیمی از جامعه می باشند و اگر در روند توسعه پا

 .نکنند جامعه به توسعه پایدارنمی رسد.

 بهبود سیستم سالمتی و آموزش

 خوش بینانه

 بینابین

 بدبینانه

هیچگونه مشکلی برای مسائل آموزشی و بهداشتی در نواحی روستایی 

 واهد داشتوجودنخ

 ادامه روند موجود همراه با مشکالت جاری

 رودبحداقل هایی هم که وجود دارد از بین ، با توجه بکاهش جمعیت روستاها

 جلوگیری از تغییر کاربری اراضی

 خوش بینانه

 بینابین

 بدبینانه
 

ی یاء منه تنها اراضی حفظ و حراست می شوند بلکه اراضی تغییر یافته نیز اح

 گردند

 جاها جلوگیری می شود و برخی مناطق با توجیه انجام می گیرد برخی

 واز بین بردن اراضی کشاورزی خصوصاً در حاشیه شهرها و کنار جاده ها 

 خسارت عمده  به این منابع ارزشمند وارد شود.

 یکپارچه سازی اراضی

 خوش بینانه

 بینابین

 بدبینانه

 ه وریو اقتصادی نمودن بهر تدوین برنامه جامع ویکپارچه سازی  قطعات کوچز

 از آنها

 جلوگیری از قطعه قطعه شدن بیشتراراضی زراعی

اده سا نه زمینهای کشاورزی به قطعات کوچکتر تبدیل و عمالً امکان استف

 اقتصادی از بین برود

 مبارزه بیولو یز

 خوش بینانه

 بینابین

 بدبینانه

 رزه بیولو یزاستفاده حداقلی از سموم شیمیایی همراه با رونق مبا

 ادامه برنامه های ناقص موجود

 امکان فروش مآب و عد عکردن خاکها و مناب هاستفاده بیش از حد و آلود

 محصو ت

 توجه به روستاهای مستعد

 خوش بینانه

 بینابین

 بدبینانه

 شناسایی ظرفیت همة روستاها و برنامه ریزی بر اساس آن

 ادامه روند کنونی و استفاده به صورت سنتی

 عدم توجه به ظرفیت ها و استعدادها و اتالف منابع

 رامونزة پیایجاد امکانات با توجه به ظرفیت و استعداد هر روستا با توجه به حو خوش بینانهساماندهی خدمات رسانی مراکز 
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 بینابین روستایی

 بدبینانه

 ادامه روند کنونی به صورت سنتی

 مکانات در مراکز شهریوابسته کردن بیشتر روستاها و ایجاد تمام ا

 توسعه تکنولو ی

 خوش بینانه

 بینابین

 بدبینانه

 برخوردار شدن روستا نشینان از بهترین امکانات تکنولو یکی و آموزشی

 ادامه روند کنونی و استفاده با توجه به توان

 نادیده گرفتن توسعه تکنولو یکی و عقب ماندگی بیشتر

حذف تبعیض و بهبود رابطه شهر و 

 اروست

 خوش بینانه

 بینابین

 بدبینانه

 دم باشنهدر روستاها فراهم شده وهر دو مکمل با توجه به ظرفیت  امکانات  زم

 حفظ وضع موجودوادامه روند کنونی

اله هر س تجمیع امکانات در مراکز شهری و عدم توجه به مراکز روستایی و تخلیه

 روستاها خصوصاً جوانان

 جهانی شدن

 خوشبینانه

 بینابین

 بدبینانه

 با شرایط جدید جهانی ببه روز و متناس، داشتن برنامه مدون

 مرگی در رابطه با مسائل جهانی زادامه روند کنونی و رو

 برنامه ریزی بدون توجه به بحث جهانی شدن صورت گیرد.

 مأخذ: یافته های تحقیق

 تجزيه و تحليل و تهيه سبد سناريو:

در تعیین عوامل  متقاطع ایجاد شد و مانند مرحلة قبل 25*25ماتریس ، مالیبعد از طراحی وضعیت های احت        

از  هر یز اصلی به صورت پرسشنامه مفصل در اختیار متخصصان قرار گرفت و متخصصان با حل این پرسش که اگر

د گی توانمنه ویژساس سبر ا، چه تاثیری بر وقوع یا عدم وقوع سایر وضعیتها ، گانه در منطقه اتفاق افتد 25وضعیتهای 

اثیر گذاری تمیزان  3تا  -3پرسشنامه را تکمیل کردند و با درج ارقام ، بی تاثیر و محدودیت ساز خواهد داشت، ساز 

ر ورزی دهر یز از وضعیتها را بر سیستم مشخص کردند. با جمع آوری داده ها که توسط متخصصان مسائل کشا

اده در ورد استفمیزارد وزار سناریو ویزارد فراهم شد. نرم افزار سناریو شهرستان انجام گرفت. امکان بکارگیری نرم اف

اریوی     سن 3125وضعیت برای عوامل اصلی حداقل  25است. انتظار می رود از ترکیب  31/4این پژوهش نسخة 

است.  نهرستاشاستخراج شود که شامل همة احتما ت ممکن در آینده منابع انسانی بخش کشاورزی نواحی روستایی 

در نظر گرفته شد و از  سناریو باور پذیر 9سناریو  3125که البته این نتایج قابل بررسی و تحلیل نمی باشد و از بین 

حالت ایستایی و  6  و 5،  4نسبتاً مطلوب  3 و 2 سناریو، مطلوب 9 و 8بسیار مطلوب و سناریو  1بین آنها نیز سناریو 

 ن انتخابای گوناگوویزارد هی  تأکیدی بر اینکه سناریوها از طیف هبحرانی می باشند. نرم افزار سناریو  7شماره 

یو ها بات سنارری و ثشوند ندارند و فقط بر اساس روابط منفی و مثبت تاثیر گذار طراحی می شوند برای آنالیز سازگا

دی می شود تا به بن ماتریس سازگاری رتبه 5تا 1که در آن براساس مقیاس ، روشی را پیشنهاد می کند، (2008پلیکان )

اتریس مدر  1هنمر، این ترتیب سازگاری سناریوهای طراحی شده ثابت گردد.اگر ناسازگاری کامل وجود داشته باشد

کتور ارتباط بسیار نیز زمانی لحاظ می شود که هر دو فا 5سازگاری لحاظ می گردد)به معنای ترکیب ناممکن( و نمره 

ارشناسان و  از کد. معممثبت باشد. و به عبارتی دارای وابستگی دو سویه باشن با هم داشته باشند و تاثیر آنها بر هم

ت و س قضاوخواسته می شود تا سازگاری درونی سناریوهای خام را ارزیابی کرده و در ماتریس سازگاری براسا

ی بررسی م یو رارصالم دید شخصی خود رتبه بندی نمایند. کارشناسان همخوانی و سازگاری بین انواع روند های سنا

متعارف  ه صورتکنند تا مطمئن شوند هی  ناهمخوانی و تناقضی بین آنها وجود نداشته باشد از آزمون سازگاری ب

قل از  ودی به نو بهب برای کاهش تعداد سناریو ها و رساندن آن ها به تعداد قابل قبول استفاده می شود . )سعید پور

  ست.اتقسیم بندی و تنظیم گردیده  5و مطلوب  1 بین نامطلوب (.که براین اساس جدول  یل2005، پستما
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 وضعيت هر يك از عوامل در طيف های نامطلوب تا مطلوب -3جدول 

 سناريو
ضريب 

 تاثير
 سكونت گاهي ا تصادي فضايي

كشاورزي و زيست 

 محيطي
 اجتماعي

وزن 

 سناريو

درصد 

 مطلوبيت

 96 24 مطلوب آستانه مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب 37 1

 مطلوب 27 2
آستانه نا 

 مطلوب

آستانه 

 مطلوب
 ايستا

آستانه نا 

 مطلوب
16 64 

 مطلوب 27 3
آستانه نا 

 مطلوب
 آستانه مطلوب ايستا

آستانه 

 نامطلوب
16 64 

 ايستا 24 4
آستانه نا 

 مطلوب

آستانه نا 

 مطلوب
 56 14 ايستا آستانه مطلوب

 ايستا ايستا ايستا ايستا 24 5
آستانه 

 نامطلوب
14 56 

 مطلوب 25 6
آستانه نا 

 مطلوب

آستانه نا 

 مطلوب
 ايستا

آستانه 

 نامطلوب
14 56 

 نامطلوب 16 7
آستانه 

 نامطلوب
 32 8 نا مطلوب نامطلوب ايستا

 مطلوب ايستا ايستا مطلوب 28 8
آستانه نا 

 مطلوب
18 72 

 مطلوب 30 9
آستانه نا 

 مطلوب

آستانه 

 نامطلوب
 76 19 مطلوب مطلوب

  ه هاي تحقيقماخذ:يافت

 عبارتند از :، (2گروه بندی سناریوها با توجه به جدول شماره )

، (. ج6، 5، 4شامل )، سناریو های ایستا، (. ب9، 8، 3، 2، 1)شامل ، سناریو های نسبتا مطلوب تا بسیار مطلوب، الف

 (.7)، سناریو بحرانی

مران وسعه وعتبا مدیریت یز پارچه ، در این گروه از سناریوها سناريوهای گروه اول: )مرواريد های درخشان(:

ار کار نکارگاهی در ک ،خانگی، توسعه صنایع تبدیلی، توسعه روشهای نوین آبیاری، روستا و استفاده بهینه از منابع آب

 مین منابعتا، ماتیساماندهی مراکز خد، یز پارچه سازی اراضی پراکنده، کشاورزی وجلوگیری از تغییر کاربری اراضی

 ابطه بینوند ورشنگری از بروز بحرانهای مختلف جلوگیری شده و یا به خوبی بحرانها مدیریت می  مالی وبا آینده

وسعه ایدار وتورزی پکشا، شهر ها وروستاها متعادل شده وتبعض از بین می رود. وبطور کلی زمینه برای اشتغال پایدار

ا هر روستا ش ها ددر بخش کشاورزی وسایر بخ پایدار روستا فراهم می گرددودر چنین شرایطی منابع انسانی توانمند

رخشان د های دودغدغه جدی برای امنیت غذایی نخواهیم داشت.وسکونتگاههای روستایی همانند مرواری، تامین شده

 خواهند بود.

 با توجه به این سناریوها می بایست روند استفاده از سموم شیمیایی در )درهای خاکی(:سناريوهای گروه دوم )ايستا(

مبارزه با آفات گیاهی وباغی با توجه به مشکالتی که از نظر بهداشتی وسالمتی ببار می آورد تغییر کرده ومبارزه 

وتضمینی واقعی برای خرید محصو ت کشاورزی وباغی وجود داشته باشدو از صنایع ، بیولو یز جایگزین آن شده

، خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری بعمل آمده تبدیلی وخانگی موجود در روستا حمایت  زم صورت گیرد. واز

آب وفاضالب کنونی حفظ گردند تا از ، استفاده بهینه از تکنولو ی نوین صورت گرفته وزیرساخت های بهداشتی 

تبعیض بیشتر بین شهر وروستاومهاجرت روستائیان خصوصا جوانان وتحصیلکردگان جلوگیری بعمل آید. در غیر این 

د روستاهای خالی وتعداد مهاجران افزوده خواهد شد. زیرا با کاهش جمعیت هزینه نگهداری صورت هر روزه برتعدا

زیر ساخت های موجود افزایش یافته واز توان ساکنان خارج خواهدبود.و به علت پراکندگی مراکز تصمیم گیری در 
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ین است که وضع موجود حفظ حداکثر انتظار ا، رابطه با روستاها ونبود سیستم یز پارچه توسعه وعمران روستاها

 گردد.

رد ورت نگیدر این سناریو چنانچه نسبت به یکپارچه سازی اراضی اقدامی ص )دره وحشت(:، سناريوی گروه سوم

کاهش  به علتوهر روز زمینها به قطعات کوچکتر تبدیل شده وامکان استفاده از وسایل نوین از بین خواهد رفت 

مومی وحمل وسایر امکانات ع، امکانات بهداشتی درمانی، های آب وفاضالبهزینه های نگهداری سیستم ، جمعیت

زنان  ن شرایطیدر چنیونقل افزایش یافته وروز به روز تعاونی های بومی موثر در تولید نیز به فراموشی سپرده شده و

ا برای شد . لذ واهندخ وجوانان نیز جایگاهی نداشته وراهی شهر ها می شوند وروستاها از منابع انسانی توانمند خالی

ه ورت گرفتصای آن اینکه مناظر زیبای روستاها تبدیل به دره وحشت نگردند می بایست آینده پژوهی در همه زمینه ه

 بررونق وشکوفایی آنها افزود. ، وبا بکار گیری راهکارها وجهت گیری های درست

 نتیجه گیری

ی ید تضمیناشد:خرفرضیه نتایج به دست آمده این چنین می ب با توجه به فرضیه های پژوهش و بررسی متغیر های هر 

 ه فعالیتالی) با توسعمتأمین منابع ، رویهمحصو ت کشاورزی به همراه بازاریابی مناسب و جلوگیری از واردات بی

ضایی توسعه نظامند ف، های حمایت از بخش کشاورزی خدماتی و صنعتی روستاها خصوصاً با دید صادراتی(صندوق

شتر شارکت بی)با تمرکز زدایی و تقویت نهادهای مردمی و شوراها و م، کاهش تصدی گری دولتی، آمایش مناسب و

چه یت یکپارمدیر ود.تائید می ش، بیشترین تاثیر را بر مهاجرت و ایجاد چالش در منابع انسانی دارند، (  روستائیان

، متوریس، هیکارگا، یخانگ، )از طریق صنایع تبدیلی، ستاتوسعه اشتغال پایدار در رو، برنامه عمران و توسعه روستایی

وسعه تهای تولید روستایی و ایجاد و گسترش تعاونی، گسترش نواحی صنعتی و به طور خالصه صنعتی کردن روستا(

، ها و امکانات ارتباطی بین مراکز سکونت گاهی روستایی و شهریبهبود وتوسعه راه، الگوهای مناسب کشت

 ناسب بهم) از طریق مکانهای مرکزی و مراکز خدماتی و اختصاص امکانات ، مات رسانی روستاییساماندهی خد

ائیان  دار  روستچه با مدیریت مناسب توسعه وایجاد اشتغال پایدر نتیجه چنانها( بیشترین تاثیر را برسیستم دارند آن

ه رتقاءبهرا، بعیضترفع ، . توسعه فناوریمودتوانمند گردند مشکالت نوسازی خانه ها و بحران ها را مرتفع خواهند ن

ی ه روستاهاتوجه ب، توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی، ارتقاءمنزلت روستائیان، بهبود مدیریت منابع آب، وری

اجع به صمیم گیری رتوافراد موثر در ، نهادها، به شدت تحت تاثیر برنامه های اجرایی و عملکرد سازمانها ، مستعد 

ورت صوص آن باشند. لذا می بایست قبل از اعالم واجرای هر برنامه ای آینده نگری در خص مسائل روستاها می

ش بیمه سیل و... از طریق آموزش و گستر، شکسالیخهای طبیعی و انسانی مثل مدیریت بحران اعم از بحرانپذیرد. 

نازل وسازی من، ب روستاییهمچنین متغیر ایجاد سامانه دفع بهداشتی زباله و فاضال، محصو ت کشاورزی و دامی

وسعه تت یکپارچه مدیری،  تعاونی های تولید، بسیار تأثیر پذیر هستند. یعنی چنانچه سایر متغیر ها مثل اشتغال پایدار 

نازل نوسازی مومدیریت منابع آب  وضعیت مطلوبی داشته باشند از جهت بحران وبهداشت ، راهها، وعمران روستاها

ء ارتقا د داشت.جهانی شدن و تاثیرات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و متغیرهایمشکالت کمتری وجود خواه

یوند پهمچنین  اقتصادی و مشارکت در امور اجتماعی و مدیریتی روستا و، بهداشتی، جایگاه زنان از جهت آموزشی

 بدین ا را  کر کرد.توان آمایش فضایی روستهاو همچنین میشهرها با مراکز پیرامون در راستای بهبود عملکرد آن

 منظور پیشنهادهای زیر مطرم می گردد:

 توسعه منابع انسانی بخش کشاورزی نواحی روستایی   -1

سترش گکارگاهی و ، صنایع خانگی ، ایجاد اشتغال پایدار از طرق صنایع تبدیلی محصو ت کشاورزی -2

 تعاونیهای تولیدی
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 ی از قطبی شدن بیشتر جمعیت تجدید نظر در توزیع امکانات برای هر روستا برای جلوگیر -3

، ی فناوری وفضای، کشاورزی، زیست محیطی، اقتصادی، سکونتگاهی، در حوزه های مختلف اجتماعی -4

عه می راهبردهای کالن توس، جهت جذب جوانان وتوسعه منابع انسانی بخش کشاورزی نواحی روستایی

 گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            021                                                                           توسعه منابع انسانی بخش کشاورزی در نواحی روستايی

  

 منابع

مطالعه  _و روستا توسعه کشاورزی با تاکید بر مناسبات شهر( 1392علی اکبر و عبداهلل عبدالهی )بهار ، تقیلو .1

 .25-50ص  1شماره ، سال دوم، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، موردی استان آ ربایجان غربی

ارات سازمان انتش، لد اولج، ترجمه غالمعلی فرجادی، (: توسعه اقتصادی در جهان سوم1366مایکل )، تودارو .2

 برنامه و وبودجه. 

تایی استان نواحی روس، تدوین راهبردهای توسعه اقتصاد کشاورزی ، (1398سهیالو مرادی ابراهیم )، جشاری .3

 . 29شماره ، فصلنامه اقتصاد و فضا و توسعه روستایی سال هشتم، سیستان بلوچستان

کشورهای  آینده پژوهی در آموزش کشاورزی در، (1388شیدرخ)، علی و حبیب زاده، هانیه و اسدی، داوودی .4

 دیدگاه ها و نقش ها.، جهان سوم چالشها

 تهران.       ، نشر قومس، ریزی توسعه روستایی در ایرانای بر برنامهمقدمه، (1383محمدرضا )، رضوانی .5

عات ژوهشکده مطالانتشارات پ، اینطقهریزی و توسعه مآینده نگاری راهبردی در برنامه( 1392) نادر، زالی .6

 چاپ دوم تهران.، راهبردی

یع مکانی شاخص های کیفیت مسکن در توز(: 1394) ستاری محمدحسین، منصوریان حسین ,زیاری کرامت اله .7

 . 17شماره ، 5سال ، یفصلنامه برنامه ریزی فضای، داده های مکانی اکتشافیتحلیل  رویکرد :شهر تهران

، آینده پژوهی حباب شهرنشینی در کالنشهر تهران(: 1396) بابایی شایان,حاتمی افشار، ساسان پور فرزانه .8

 تهران. ، 47شماره ، 17سال ، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

انی انتشارات سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انس، (مبانی جغرافیای روستایی1391عباس)، سعیدی .9

 تهران، چاپ چهاردهم دانشگاهها)سمت(

،  نیاد مسکنب، فصلنامه مسکن ومحیط روستا، (توسعه پایدار وناپایداری توسعه روستایی1377عباس )، سعیدی .10

 .17-22ص ،  82شماره

ابی پایداری زیست محیطی و رزی(: ا1399ن )ابی زاده ساما,منوچهری فاطمه,دهقانی امین,شمس الدینی علی .11

فصلنامه جغرافیا ، بررسی توزیع فضایی آن در سکونتگاه های روستایی استان کرمانشاه مورد: شهرستان روانسر

 زاهدان. ، 58شماره ، 18دوره ، و توسعه

انتشارات ، ، (: جایگاه روستا در فرآیند توسعه ملی از دیدگاه صاحب نظران1382محمد حسن )، ضیاء توانا .12

 تهران.، چاپ اول، وسسه توسعه روستایی ایانم

با  روستایی توسعهوین پیشران های محلی تد(: 1399) خداپناه کیومرث، مجنونی توتاخانه علی، ظاهری محمد .13

فصلنامه جغرافیا و ، ستان بنابشهر روستاییاستفاده از روش آینده پژوهی مطالعه موردی: سکونتگاه های 

 زاهدان. ، 59شماره ، 18سال ، توسعه

نس مدیریت مجموعه مقا ت دومین کنفرا "بررسی چند تجربه ملی در آینده نگاری "(. 1384رسول)، قدیری .14

 اردیبهشت.   28تا 26تهران ، فناوری

در  پژوهی آیندهتحلیل علی  یه ای چالش های  :پژوهی آیندهنگری در  (: آینده1396عبدالرحیم )، گواهی .15

 . 109شماره ، 28دوره ، فصلنامه آینده پژوهی مدیریت، ایران

 تهران، (: سرشماری عمومی نفوس و مسکن1395)، مرکز آمار ایران .16

اقتصاد  (: توسعه و کشاورزی پایدار ) از دیدگاه1388شمسایی )سید حسن و ابراهیم ، مطیعی لنگرودی .17

 تهران، چاپ اول، روستایی( انتشارات دانشگاه تهران
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