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مورد :بخش خاوو میرآباد در شهرستان مریوان
سعدی محمدی*؛ استادیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
خدیجه رستمی؛ کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،آموزش و پرورش استان کردستان ،ایران.

دریافت مقاله1396/09/14 :

پذیرش نهایی1397/07/24 :

چکیده
در پژوهش حاضر استراتژیهای متنوعسازی اقتصاد روستاها در بخش مرزی خاوومیرآباد شهرستان مریوان مورد بررسی و تحلیل
قرارگرفته است تا رهیافت این امر ارائه راهکارهای کاربردی در راستای افزایش پایداری اقتصادی روستاها و به دنبال آن کم رنگ
شدن فقر در روستاهای منطقه باشد .جمع آوری داده ها در بخش نظری با استفاده از منابع اسنادی و در بخش میدانی با بهره
گیری از مصاحبه ،مشاهده و توزیع پرسشنامه در میان  50نفر از کارشناسان و متخصصان عرصه برنامه ریزی روستایی انجام گرفته
است .تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده با بهره گیری تکنیک سوات و مقایسه دودویی در نرم افزار  expert choiceانجام
شده است .نتایج پژوهش نشان داد که تاسیس بازارچههای مرزی بیشترین تأثیر و نقش را در بهبود متنوع سازی اقتصادی
روستاها در میان فعالیت های معیشتی موجود دارد .همچنین وضعیت متنوع سازی اقتصادی منطقه مورد مطالعه تحت تأثیر 12
عامل درونی در مقابل  9عامل بیرونی است .به عبارتی دیگر  4عامل قوت در مقابل  8عامل ضعف و  5عامل فرصت در مقابل 4
عامل تهدید ،پیش روی عملکرد مطلوب متنوع سازی اقتصاد روستاهای منطقه قرار دارد .اولویت بندی عوامل با استفاده از
عدم ایجاد زمینههای ایجاد مشاغل تبدیلی کشاورزی و دامداری "مهمترین ضعف" ،حرکت نظام اقتصادی کشور به بازگشایی
مرزها و سیاست تجارت درهای بازخارجی "مهمترین فرصت" و تبلیغات منفی مبنی بر عدم امنیت در مناطق مرزی نیز "مهمترین
تهدید" مؤثر بر عملکرد مطلوب متنوع سازی اقتصادی در سطح روستاهای منطقه بوده و راهبردهای مؤثر جهت بهبود وضعیت
تنوع بخشی اقتصادی روستاهای منطقه ،راهبردهای تهاجمی است.
واژگان کلیدی :استراتژی ،تنوع اقتصادی ،سرمایه های معیشتی ،بخش خاوومیرآباد.
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 )1مقدمه

در حالی که در گذشته تمرکز اصلی جهت توسعه روستایی و تامین معیشت روستاییان تمرکز بر افزایش
بهره وری فعالیت های کشاورزی بود ،در حال حاضر بسیاری از سیاستگزاران حرکت اقتصاد روستایی به سمت
فعالیتهای متنوع خارج از مزرعه را موتور محرکه رشد روستایی میدانند ( Asian Development

 .)Bank,2011:4ساختار اقتصادی متکی بر کشاورزی صرف در نواحی روستایی مشکالت خاصی به دنبال داشته
است زیرا آسیب پذیری شدید اقتصادی و بی ثباتی منابع درآمدی و به دنبال آن انعطاف پذیری پایین اقتصاد
روستایی ،افزایش فشار بر منابع پایه محیطی؛ به دلیل محدودیت منابع تولید و نهایتا تخریب آن ،محدودیت
اشتغال و نبود فرصت های شغلی متنوع در مناطق روستایی برای جوانان و نیروی کار مازاد بخش کشاورزی و
بیکاری آشکار و پنهان ،مهمترین پیامدهای منفی اقتصاد روستایی وابسته به کشاورزی بوده است.
کاهش بازده سرمایه در بخش کشاورزی به دالیل مختلف از جمله نوسانات اقلیمی و بازده کم تولید ،نوسان
قیمت محصول و نبود سازوکار مناسب برای تنظیم بازار ،نقش واسطهها است که موجب مهاجرت نیروی انسانی
جوان و جویای کار و کشاورزان خرده پا از نواحی روستایی به حاشیه و کالنشهرها به منظور دسترسی به فرصت
های شغلی شده است؛ چنین شرایطی که تحت تأثیر ساختار اقتصادی غیرمتنوع ،بر مبنای تولید و فروش یک یا
دو محصول خاص به وجود آمده ،نه تنها ساختارهای اقتصادی بلکه ساختارهای اجتماعی و محیطی را نیز تحت
تأثیر قرار داده و در نهایت باعث کاهش فرصت های شغلی و بی ثباتی و ایجاد ناپایداری در نواحی روستایی شده
است.
در فرایند توسعه اقتصادی خروج نیروی انسانی از بخش کشاورزی و کاهش سهم این بخش در تولید
ناخالص ملی اجتناب ناپذیر و امری معمول است (جوان و همکاران .)128 :1390 ،در چنین وضعیتی یا باید
شاهد مهاجرت روستاییان از نواحی روستایی و سکونت آنها در شهرها باشیم که عالوه بر فشار بیشتر بر ساختار
ناتوان شهرها ،افزایش آسیب های اجتماعی و اقتصادی را در این فضاها به دنبال خواهد داشت و یا با انتخاب
سیاست های متناسب و استراتژیهای مطلوب ،با رعایت حقوق اجتماعی و اقتصادی ،زمینه سکونت جمعیت را
ارائه شده در این راستا و در جهت کاهش اثرات منفی ناشی از ناپایداری در ابعاد مختلف محیطی ،اقتصادی،
سیاسی ،اجتماعی بر فضاهای روستایی در چارچوب الگوی توسعه پایدار ،رعایت اصل تنوع در فعالیت های
اقتصادی در نواحی روستایی است (همان منبع.)18 :
در واقع برای کاهش مشکالت فوری معیشتی در مناطق روستایی باید اقدامات زیربنایی در جهت تدوین
روش های جدید سازمان دهی فعالیت ها ،تنوع شغلی و بهره برداری از منابع با رویکرد آینده نگری صورت گیرد؛
زیراکه جوامع روستایی امروزی عمدتا با ویژگی های مانند فقر اطالعاتی ،مهارت های پایین ،فرهنگ کارآفرینی
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ضعیف و نابرابری قومی و قبیله ای روبه رو هستند که تأثیر به سزایی در ناپایداری معیشتی آنها دارد (سجاسی
قیداری ،صادقلو و شکوری فرد .)128 :1395 ،در منطقه مورد مطالعه نیز ضرورت تنوع بخشی به فعالیت های
اقتصاد جهت ارتقای سطح معیشت روستاییان کامال ضروری بوده و اهمیت آن با توجه به مرزی بودن منطقه
غیرقابل انکار است .با نگاهی گذرا به نواحی روستایی این منطقه مرزی میتوان دید که این مناطق همزمان از بار
فشار دوگانه توسعه نیافتگی و حاشیهای بودن در رنجاند (افراخته )58 :1391،در چنین شرایطی تحقق توسعه
ای که متضمن تقویت هویت ،اقتدار و امنیت و رفاه ملی باشد ،غیرممکن خواهد بود (شایان.)72:1383،
از این رو سیاستگذاران و برنامه ریزان توسعه روستایی منطقه جهت ارتقای سطح معیشت روستاییان و
نجات آنها از سطح نازل کیفیت زندگی به اصل متنوع سازی اقتصادی منطقه روی آورده و با فراهم آوردن منابع
جدید فعالیت اقتصادی از جمله بازارچه های مرزی ،رونق گردشگری در مناطق روستایی هدف و رونق کارگاه
های قالیبافی و صنایع دستی به عنوان فعالیت های جدیدی خارج از مزرعه در کنار فراهم آمدن فرصت های
جدید در بخش کشاورزی از جمله :یکپارچه سازی اراضی و کشت محصوالت کارگر بر و سودآور ،آموزش
روستاییان در ارتباط با پرورش زنبور عسل ،جمع آوری شیر از سطح روستاها ،تشویق به باغداری با در اختیار
قراردادن تسهیالت ،زمینه ساز تنوع بخشی به اقتصاد منطقه گردیده اند که این اقدامات به صورت غیر مستقیم
نیز موجب افزایش مشاغل خدماتی دیگر از جمله رانندگی ،مغازه داری و حتی سرمایه گذاری در فعالیت های
سودآور شهری شده است .در این راستا پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال اساسی است که
"مهمترین و مؤثرترین راهکار در تنوع بخشی به اقتصاد روستاهای بخش خاومیرآباد که موجب افزایش سطح
داراییهای روستاییان میگردد ،کدام است؟"

 )2مبانی نظری

تقریبا حدود 1/1میلیارد نفر در جهان در فقر شدید به سر می برند که بیشتر از سه چهارم آنها را افرادی
زیرساخت ها ،ارتباطات ضعیف ،محیط زیستی شکننده و تخریب شده ،دسترسی اندکی به بازار و اشتغال و در
نهایت اتکای شدید به کشاورزی سنتی است ( .)Wilson,2009:1مهمترین ویژگی چنین ساختاری ،فقدان تنوع
در بسترهای اقتصادی و فرصت های شغلی خصوصا برای نیروی انسانی روبه افزایش روستایی می باشد که تا
حدودی نشات گرفته از نوع نگرش به روستا و سیاستگذاریهای دولتی و عوامل درونی روستا است .چنین
ساختار اقتصادی و شغلی در نواحی روستایی مسائل خاصی را به دنبال داشته است که از جمله آنها می توان به
انعطاف کمتر در مقابل نوسانات کوتاه مدت آب و هوایی ،نوسان قیمت محصول در زمان برداشت ،محدودیت
های بازاریابی و بازاررسانی محصول ،وابستگی بهره برداران به محیط خارج از روستا و بازارهای خارجی ،وجود
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بیکاری آشکار و پنهان ،کاهش بازده سرمایه ،تخریب منابع پایه محیطی ،آسیب پذیری اقتصاد روستایی و بی
ثباتی منابع درآمدی ،تضعیف اقتصاد و فرهنگ روستایی ،مهاجرت روستایی و حاشیه نشینی و مسائل شهری،
اشاره کرد (جوان ،علوی زاده و کرمانی .)19:1390،در این میان روستاهای کشور ما به دلیل اتکای شدید بر
کشاورزی و درآمدهای حاصل از آن و نداشتن منابع اشتغالی و درآمدی غیر از کشاورزی ،دارای اقتصاد ضعیف و
آسیبپذیر است .بخش کشاورزی به دلیل محدودیت و غیرقابل افزایش بودن مقدار زمین ها ،امکان افزایش
درآمد چندانی ندارد و جست و جو برای پیدا کردن منابع درآمدی دیگر با توجه به توان ها و موانع هر منطقه از
کشور ،برای تنوع بخشی اقتصادی به اقتصاد روستایی به منظور افزایش توان نگه داشت جمعیت روستاها و به
عبارتی پایداری جمعیت روستایی ضروری است (طیب نیا و برادران .)42:1393،همانطور که شکل  1نشان می-
دهد ،تنوع ،شالوه و اساس ثبات و پایداری است و پایداری فقط هنگامی پدید می آید و باقی میماند که سیستم
دارای تنوع در اجزا باشد و در نهایت تنوع کارکردی خود را در جهت ثبات ،حفظ نماید .افزایش تنوع؛ پیچیدیگی
ذاتی سیستم ها را افزایش می دهد و از این طریق فرایندهای آن را تقویت می کند ،در واقع می توان گفت ،آنتی
تز ناپایداری؛ ایجاد تنوع است (جوان و قاسمی.)246 :1393،

منبع :جوان و قاسمی245:1393،
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برپایه شکل ترسیم شده(شکل )1می توان گفت که در راستای دستیابی به مناطق روستایی پایدار،
مهمترین و مؤثرترین راهکار ،تنوع بخشی به اقتصاد روستایی است ( West-European Working

 .)Group,2003:8در واقع چشم انداز سنتی توسعه روستایی مبتنی بر کشاورزی صرف ،منسوخ شده
است .هم اکنون در سطح جهان به ویژه در کشورهای درحال توسعه بسیاری از روستاها درآمدهای زیادی
را از فعالیت های غیرکشاورزی کسب میکنند ( .)Haggblade,2006:2تنوع بخشی اقتصادی به منابع
درآمدی در روستاها به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی در سیاستهای جدید توسعه روستایی مطرح
شده است( .)Asian Development Bank,2011:4البته تنوع بخشی به معنی فراموشی و صرف نظر از
بخش کشاورزی در بخش اقتصاد روستایی نیست ،بخش کشاورزی نقش مهمی در اقتصاد خانوارهای
روستایی دارد ولی بسیار ضروری و مهم است که فعالیت های خارج از مزرعه نیز که در ارتباط با فعالیت
های کشاورزی باشند و مکمل آن عمل نماید در روستاها ایجاد گردند ( .)UNCTAD,2015:78در زمینه
اقتصاد نواحی روستایی دو گونه تنوع بخشی را می توان دنبال کرد -1 :تنوع در نظام تولید زراعی :که به
دنبال ایجاد تنوع در الگوی کشت محصوالت ،فعالیت های دامداری ،پرورش آبزیان ،پرورش زنبور عسل،
کشت گلخانه ای و  -2 ...تنوع در فعالیت های غیر زراعی :که به دنبال ایجاد مشاغل و فرصت های
درآمدی در بخش تولید و خدمات وابسته به کشاورزی یا هم راستای به آن است .بنابراین تنوع در
فعالیتهای اقتصادی که در نتیجه تلفیق فعالیتهای زراعی با فعالیتهای غیرزراعی (صنعت و خدمات)
ایجاد می شود (جوان و قاسمی .)246 :1393 ،ترکیبی از هر دو نوع فعالیت های کشاورزی و
غیرکشاورزی (صنعت و خدمات) جهت تامین امرارمعاش روستاییان مورد نیاز است (.)Warren,2002:2
همچنین به دلیل اینکه یکی دیگر از دالیل اصلی فقر روستایی عدم دسترسی کشاورزان به زمین های
کشاورزی است و یا کشاورزان خرده پا دارای زمینهای بسیارکوچک کم بازده هستند ،روی آوردن به
فعالیتهای غیرکشاورزی از جمله صنعت و خدمات کامال ضروری است ( .)UNCTAD,2015:78تنوع در
اقتصاد و معیشت روستایی به معنی تالش افراد و خانوارهای روستایی جهت ایجاد منابع جدید درآمدی و
( .)Assan,2014:2تنوع اقتصادی میتواند به فعالیتهای اعضای خانواده جهت بهبود وضعیت اجتماعی و
استاندارد زندگی اطالق گردد .در برخی منابع دیگر تالش های انجام شده از سوی خانوارهای روستایی
برای جست و جوی راه های جدید زنده ماندن ،گذران زندگی و تحمل و مقابله با شوک ها و تهدیدها به
عنوان تنوع بخشی اقتصادی تعریف شده است ( .)Mphande,2016:25پل باران با انتقاد از وضعیت
اقتصادی کشورهای تک محصولی توصیه می کند که این کشورها به دنبال اقتصاد با تنوع فعالیت های
اقتصادی بروند تا بتوانند زمینه نجاتشان از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی را فراهم آوردند (جوان و
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مکرر .)51:1389،مهمترین استدالل طرفداران اصل تنوع بخشی اقتصادی جهت حمایت از این رویکرد،
زمینه ساز بودن تنوع بخشی ،جهت تحقق رشد سریع اقتصادی و مبتنی بر عدالت بخشی در نواحی
روستایی است ( .)Assan,2014:1تنوع بخشی به فعالیت ها منجر به کم رنگ شدن بخش اقتصادی عمده
روستایی یعنی کشاورزی در نواحی روستایی می شود(مطیعی لنگرودی و همکاران .)4:1398،اهمیت
ایجاد شغل و تنوع بخشی اقتصاد به حدی است که امروزه اندیشمندان توسعه روستایی؛ توسعه اقتصادی
و معیشتی روستاها را استراتژی می دانند که معادل تحقق خود توسعه روستایی است (علیپور و
پایدار)46:1395،
تنوع بخشی اقتصادی ،سیستم های معیشتی روستاییان را در برابر شوک های اقتصادی ،روندهای
فصلی و بحران های طبیعی مقاوم نموده و آسیب پذیری آنها را کاهش می دهد

Ellis and

) .)Allison,2004:1به عقیده صاحبنظران معیشتی پایدار است که توانایی مقابله و حفظ عملکرد خود را
بعد از رویارویی با بحران های طبیعی و انسانی با حفظ قابلیت ها وپتانسیل ها در حال حاضر و آینده نیز،
دارد و الزمه این امر نیز افزایش دارایی های روستاییان و سرمایه های معیشتی آنها است
( .)Morse,2013:22دارایی ها وسیله ای است که هر خانوار می تواند از طریق آن بر بحران های چیره
گردد و یا خود را با آن سازگار کند؛ بنابراین میزان ،سطح و تنوع دارایی های یک خانواده می تواند
معیشت یک خانوار را از خطرات خارجی محافظت کند.همانطور که شکل  2نشان می دهد ؛ سیستم های
معیشتی که دارای تنوع نبوده و در واقع تک محصولی و مبتنی بر کشاورزی صرف می باشند ،نمیتوانند
در برابر بحران ها های طبیعی و انسانی وارده مقاومت نموده و به دلیل آسیب پذیری زیاد توانایی حفظ
دارایی های خود را نخواهند داشت.

منبعSadeka,2013:98 :

تنوع منابع تامین معیشت روستاییان می تواند در زمینه محیطی ،موجب کاهش تخریب محیط
زیست گردد .از لحاظ اجتماعی ،تنوع بخشی اقتصادی می تواند یکی از اهداف مهم توسعه اجتماعی یعنی
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برابری جنسیتی را بواسطه حضور فعال زنان در عرصه های تولیدی و افزایش سطح رفاه و بهداشت آنها را
فراهم آورد ()Ellis,1999:4؛ بنابراین در رویکرد معیشت پایدار ،جهت حل این معضل و افزایش
داراییهای مردم محلی ،بر متنوعسازی فعالیتهای اقتصادی روستاها بسیار تاکید میشود
(Chandima,2010:2؛ )DFID,2008,2در رابطه با تنوع سازی اقتصاد روستاها مطالعاتی مختلفی توسط
محققین داخلی و خارجی انجام گرفته چند نمونه از این پژوهش ها همراه با نتایج آنها در جدول( )1ذکر
شده است.
جدول( )1خالصه ای از پژوهش های پیشین

عنابستانی و
همکاران
()1393

تحلیل موانع متنوع سازی فعالیتهای
اقتصادی در روستاهای مرزی
شهرستان مریوان

نتایج نشان داد که در روستاهای مورد مطالعه میزان تنوع در فعالیتها ،بسیار کم
است .همچنین ،ضرایب بتا استاندارد شده مربوط به متغیرهای مستقل وارد شده
در مدل رگرسیون ،عامل نهادی  -مدیریتی برابر با  /577دارای بیشترین مقدار
می باشد .بنابراین می توان گفت که از میان موانع موجود ،موانع نهادی -
مدیریتی ،عمده ترین مانع فراروی متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی روستاها بوده
است.

داستوار ()1395

تحلیلی بر عملکرد و کارکرد بازارچه
های مرزی بر تامین معیشت پایدار
پسکرانه های روستایی (مطالعه
موردی :بخش خاوومیرآباد شهرستان
مریوان)

این پایان نامه که با روشی توصیفی – تحلیلی و با گردآوری اطالعات از دو منبع
اسنادی و میدانی مبتنی بر مصاحبه و توزیع پرسشنامه در میان  250نفر از
سرپرستان خانوارهای روستایی بخش خاوومیراباد انجام گرفته ،به این نتیجه
میرسد که بازارچه مرزی تاسیس شده توانسته است موجب کاهش سطح
آسیب پذیری ،فقر و در نهایت بهبود و پایداری سطح معیشت روستاییان گردد.

ریاحی و نوری
()1393

تنوع بخشی فعالیتهای اقتصادی و
پایداری روستاها
مورد :شهرستان خرمدره

نتایج تحقیق بیانگر وجود ارتباط معناداری میان تنوع بخشی فعالیتهای اقتصادی
و پایداری اقتصادی است؛ به نحوی که در روستاهایی که تنوع فعالیتهای
اقتصادی بیشتر بوده است ،سطح پایداری اقتصادی نیز باالتر میباشد.

کریم زاده ،والیی و
منافی آذر ()1395

نقش تنوع بخشی به فعالیت ها در
پایداری اقتصاد روستایی (مطالعه
موردی :دهستان مرحمت آباد میانی،
شهرستان میاندوآب)

این پژوهش که با روشی توصیفی – تحلیلی انجام گرفته ،داده هایش را از منابع
اسنادی در بخش نظری و میدانی در بخش عملی گردآوری نموده است .نتایج
نشان می دهد که تنوع بخشی به فعالیتهای اقتصادی که در منطقه مورد
مطالعه موجب افزایش فرصتهای شغلی ،زمینه های اشتغال ،انگیزه جهت بهبود
وضعیت کار و افزایش سرمایه گذاری و کاهش مهاجرت های روستایی گردیده
است.

سجاسی قیداری و
همکاران ()1397

اثرات تنوع بخشی اقتصاد روستایی بر
تاب اوری معیشت روستائیان در
دهستان رادکان شهرستان چناران

نتایج نشان می دهد متغیر وابسته ویژگی اقتصادی و ویژگی اجتماعی با متغیر
مستقل (تنوع شغلی) رابطه مستقیم دارد اما به شدت ضعیف بوده است و
شاخص متغیر تاب اوری در وضعیت مناسبی قرار دارد همچنین بین متغیرهای
تاب آور( اقتصادی و اجتماعی) با متغیر تنوع شغلی رابطه وجود دارد

طیب نیا و برادران
()1392

بررسی عوامل مؤثر بر متنوع سازی
فعالیت های اقتصادی در روستاهای
مرزی شهرستان مریوان،

این پژوهش توصیفی -تحلیلی به دنبال تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده
از پرسشنامهها به این نتیجه میرسد که عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و
موقعیت مرزی بر متنوع سازی اقتصاد روستاهای منطقه مورد مطالعه تأثیرگذار
هستند.
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مانوا)2014(1
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عنوان پژوهش

نتایج

نتیجه نشان می دهد که مناطق جنگلی بتسوانا کامال ظرفیت گسترش
گردشگری به عنوان فعالیتی مکمل ،منبع جدید کسب درآمد و جذب روستاییان
فقیر در فعالیتهای گردشگری را دارد و گسترش گردشگری؛ به صورت مستقیم
کاهش فقر از طریق گردشگری به نفع با ایجاد مشاغل ،جذب روستاییان در فعالیت ها و سرمایه گذاری های خرد
گردشگری و به صورت غیرمستقیم با آمدن سرمایه گذاران و شرکت های
فقرا (نقش جنگل های بتسوانا)
خصوصی سرمایهگذار به منطقه و به صورت پویا با پایداری معیشت روستاییان
حاصل از عملکرد دو تأثیر مسقیم و غیرمستقیم ،فقر را در منطقه مورد مطالعه
کاهش می دهد.

فنگ2و همکاران
()2014

حساسیتها و تغییرات استراتژیهای
معیشتی به سرمایههای معیشتی در
مناطق کوهستانی چین؛

نتایج پژوهش که با استفاده از مصاحبه نیمهساختاریافته به دست آمده است؛
نشان می دهد که دارایی های طبیعی و انسانی ،سوق دهنده روستاییان به
اقتصاد کشاورزی و فعالیت در مزرعه و دارایی های اجتماعی و مالی سوق دهنده
کشاورزان به تنوع بخشی به اقتصاد خارج از مزرعه بوده و نقش تسهیل کننده
این امر را ایفا می کنند

اسکوبال()20113

آیا تنوع بخشی می تواند رفاه را در
نواحی روستایی بهبود بخشد؟

یافته های وی تنوع بخشی به اقتصاد روستایی در فضای غیرکشاورزی را راهکار
مؤثر جهت رفع فقر و رشد و توسعه روستاها نشان می دهد و مهمترین پیشنهاد
پژوهش نیز ،افزایش دسترسی خانوارهای روستایی به زیرساخت های خدماتی و
آموزشی است که با کمک به حصول اهداف متنوع سازی اقتصادی ،زمینه ساز
افزایش و حفظ دارایی های می گردند.

سازمان توسعه
روستایی اتحادیه
اروپا2013-(4
)2007

آدامز)2002(5

تشویق به متنوع سازی اقتصاد
روستایی در اتحادیه اروپا

نقش تنوع بخشی در بهبود رفاه
نواحی روستایی

تشویق به متنوع سازی اقتصاد روستایی و حرکت به سمت مشاغل غیر
کشاورزی ،مهمترین اصل ارتقای سطح کیفیت زندگی و معیشت روستاییان بیان
شده است .نتایج این بررسی نشان می دهد که جهت اثرگذاری مطلوب متنوع
سازی اقتصاد روستایی در توسعه روستاها نیاز است که در ابتدا بسترها و پیش
نیازهای این امر مانند آموزش مردم محلی ،افزایش سواد اطالعاتی و فناوری
اطالعات روستاییان ،آموزش های بازاریابی و فروش محصوالت ،تامین منابع مالی
و ...انجام گیرد
نتایج نشان می دهد که افزایش منافع حاصل از متنوع سازی اقتصاد روستایی در
مصر نقش مهمی در فرایند برابری و کاهش اختالف طبقاتی داشته است.

در مجموع اگرچه در رابطه با تنوع اقتصادی مطالعات فراوانی توسط محققین داخلی و خارجی انجام
پرداخته اند و در واقع اثرات بعد از اجرای متنوع سازی اقتصادی را مورد بررسی قرار داده اند و برای
تحقق این امر راهبردهای الزم را تدوین ننموده اند اما پژوهش حاضر به دنبال تدوین راهبردهایی است
1

Manwa
Fang
3
Escobal
4
European network for Rural Development,2013
5
Adams
2
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که تنوع اقتصادی می تواند متناسب با شرایط جغرافیایی منطقه  ،بر پایه و اساس آن شکل گیرد بنابراین
از این منظر متفاوت از سایر تحقیقات است.

 )3روش تحقیق

تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی ،از لحاظ روش ،توصیفی– تحلیلی و از لحاظ گردآوری اطالعات
ترکیبی از دو روش میدانی و اسنادی است .در روش پیمایشی از سه طریق یعنی مشاهده ،مصاحبه و
پرسشنامه جهت گردآوری اطالعات بهره گرفته شد .روایی پرسشنامه با راهنمایی چند تن از اساتید
دانشگاهی و چند نفر از متخصصان اقتصاد و برنامه ریزی روستایی مورد طراحی و بازبینی شده و مورد
تایید قرار گرفت پس از توزیع پرسشنامه ها و وارد نمودن پاسخ ها در نرم افزار  spssضریب نهایی آلفای
کرونباخ به دست آمده برابر  /76نشان از پایایی ابزار پژوهش و همبستگی درونی پاسخ ها دارد .همچنین
مصاحبه هایی با متخصصان و مسئولین روستاها به صورت مصاحبه نیمه ساختارمند و منعطف ،انجام
گرفت تا چرایی یافته ها نیز مشخص گردد .همچنین محقق با حضور در عرصه میدانی و دیدن وضع
موجود وضعیت متنوع سازی اقتصادی به اطالعاتی دست یافت که در تبیین یافته های پژوهش از آنها
بسیار بهره گرفته شده است .در پژوهش حاضر ،جهت تجزیه و تحلیل کمی دادهها از دو روش کمی
وکیفی استفاده گردید .جامعه آماری این پژوهش  50نفر از کارشناسان و متخصصان عرصه روستایی و
مسئولین منطقه مورد مطالعه را شامل می شود(جدول .)2

جدول ( )2مشخصات متخصصین و کارشناسان
کارشناسان و متخصصان عرصه
توسعه

جغرافیا

18

کارشناسی ارشد و
دکتری

متخصصین
دانشگاهی

دهیاران

عمدتا علوم انسانی

7

دیپلم و کارشناسی

دهیار

کارشناسان و متخصصان عرصه
توسعه

جامعه شناسی

10

کارشناسی ارشد و
دکتری

متخصصین
دانشگاهی

کارشناسان و متخصصان عرصه
توسعه

مدیریت

8

کارشناسی ارشد و
دکتری

متخصصین
دانشگاهی

کارمند

جغرافیا ،عمران ،محیط زیست،
کشاورزی ،گردشگری ،علوم سیاسی،
علوم اجتماعی

7

کارشناسی ،کارشناسی
ارشد و دکتری

بخشداری

جمع

50
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رسالت اصلی در این پژوهش ،برنامهریزی در جهت ایجاد تنوع اقتصادی در روستاهای بخش خاو
میرآباد شهرستان مریوان در مسیر توسعه پایدار و ایجاد محیطی متعالی و با کیفیت زندگی مناسب برای
روستاییان است.از آنجا که توسعه پایدار روستایی در فضای محلی و منطقهای بخش خاو میرآباد با توجه
به شرایط خاص و نیروهای مختلف درونی و بیرونی اثرگذار بر روند توسعه روستاهای منطقه؛ جز در قالب
برنامهای مدون ،آیندهنگرانه ،جامع و واقعگرا و به دنبال آن ایجاد تنوع در مناطق روستایی امکان پذیر
نخواهد بود لذا در میان راهبردهای مختلفی که به منظور دستیابی به توسعه روستایی وجود دارد ،تدوین
راهبردهای تنوع اقتصادی بر پایه مزیت روستاها ،بهترین کارآیی را جهت تحقق ارتباط و تعامل سازنده
روستاها با روستاها ،روستاها با محیطشان و روستاها با نواحی شهری منطقه خواهد داشت که برآیند این
امر حرکت در مسیر توسعه پایدار در شهرستان مریوان خواهد بود .در این راستا اهداف تعیین شده
شامل  -1تعیین عوامل درونی (قابلیتها و ضعفها) و عوامل بیرونی (تهدیدها و فرصتها) مؤثر بر تنوع
بخشی اقتصادی روستاهای منطقه  -2تعیین مؤثرترین راهکار متنوع سازی اقتصادی روستاها در تغییر
سطح دارایی های معیشتی روستاییان .3.معرفی راهبرد تنوع بخشی به اقتصاد روستاهای مرزی به عنوان
راهکاری بی بدیل به منظور تحقق سطح مطلوب توسعه و به دنبال آن امنیت پایدار مناطق مرزی.4.
ترسیم چشماندازی استراتژیک به منظور روشن شدن مسیر حرکت توسعه پایدار منطقهای و  .5تدوین
راهکارهای کاربردی جهت اثربخشی مطلوب سیاست های تنوع بخشی بر بهبود سطح دارایی های
روستاییان
در نهایت بر اساس ماموریتها و اهداف ذکر شده ،ارزشهای مدنظرقرارگرفته در تدوین برنامه
استراتژیک تنوع بخشی بر اساس برنامه محوری ،آینده نگری ،روستاییان ،تنوع بخشی ،افزایش توان
روستاها و واقع بینی و ارزیابی مستمر شکل گرفته است .و چشمانداز موفقیت آینده تنوع بخشی نواحی
روستایی یخش خاو میرآباد با تأکید بر الگوی استراتژی تهاجمی انتخاب شده و با رویکرد پایداری به
عنوان وجه غالب برنامههای توسعه در افقی  15ساله ،ترسیم گردید .این چشمانداز بر پایه توانهای
تدوین گردیده است.
در این پژوهش به منظور مشخص نمودن راهکار و اقدامی که در راستای متنوع سازی اقتصادی
روستایی منطقه بیشترین تأثیر را بر بهبود سطح دارایی های معیشتی روستاییان داشته است از قضاوت
شفاهی کارشناسان (تکنیک دلفی) به صورت مقایسه دودیی راهکارها با استفاده از جدول مقیاس نه گانه
توماس ال ساتی بهره گرفته شد.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

روستاهای منطقه ،در چهار عرصه اصلی گردشگری ،تجارت مرزی ،کشاورزی و کسب و کارهای خرد

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال هشتم ،شماره دوم (پیاپی )28

211

یپی
جدول( )3جدول مقیاس بندی ترجیحات به منظور مقایسه زوجی
ترجیحات (قضاوت شفاهی)

مقدارعددی(میزان برتری)

(برتری مطلق) کامال مرجح یا کامال مهم تر یا کامال مطلوب تر

9

ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی

7

ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت قوی

5

کمی مرجح ،کمی مهم تر یا کمی مطلوب تر (برتری ضعیف)

3

(برتری برابر) ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان

1

ترجیحات بین فواصل ،امتیازات بین قضاوت های فوق

8،6،4،2

مأخذMann، Triantaphyllou،1995:3 :

محاسبه وزن نسبی یا اهمیت راهکارها طبق نظر کارشناسان به صورت مقایسه زوجی در یک مقیاس
قطری صورت گرفت .مقایسه در یک ماتریس  nدر ( nدر این پژوهش  )7× 7صورت می گیرد .ماتریس
داوری مقایسه ای جفتی به صورت  A=aijنشان داده می شود که در آن مقدار  aijنشان دهنده داوری
برنامه ریز و شدت برتری معیار ( iسطر) با در نظرگیری سنجه ( jستون) با توجه به هدف اصلی است.
محاسبه وزن نسبی معیارها به دنبال قضاوت کارشناسان با استفاده از نرم افزار  Expert Choiceانجام شد
(مجموع ضرایب اهمیت معیارها برابر با یک است).
در ادامه از تکنیک سوات به منظور تدوین راهبردها جهت تنوع اقتصادی در بهبود و پایداری اقتصادی
روستاهای منطقه با توجه به وضع موجود دیدگاه  50نفر از کارشناسان و متخصصان عرصه توسعه منطقه
(جدول  )2بهره گرفته شد
در ادامه با توجه به عوامل بیرونی و درونی ،انواع راهبردها (استراتژیها) در راستای پویایی و ایجاد
وضعیت مطلوب تنوع بخشی به اقتصاد روستایی منطقه تعیین گردیدند ترکیب و مقایسه عوامل داخلی و
خارجی موجب ایجاد چهار موقعیت راهبردی می گردد که در جدول  4نشان داده شده اند.

S.W.O.T
فرصت ها-
O

نقاط قوتS-

نقاط ضعفW-

حداکثر استفاده از فرصتها با استفاده از نقاط قوت

استفاده از مزیتهایی که در فرصتها نهفته است برای جبران نقاط
ضعف موجود سازمان (ناحیه ( )2استراتژیهای  .)WOاستراتژی
های بازنگری

استفاده از نقاط قوت سازمان برای جلوگیری از
تهدیدها (ناحیه ( )3استراتژیهای  .)STاستراتژی
های تنوع

به حداقل رساندن زیانهای ناشی از تهدیدها و نقاط ضعف (ناحیه
( )4استراتژیهای  .)WTاستراتژی های تدافعی.

(ناحیه ( )1استراتژیهای . )SOاستراتژی های
تهاجمی

تهدیدهاT-

منبع( :علیزاده)125 :1390،
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استان کردستان در غرب ایران و در مجاورت خاک عراق قرار دارد .یکی از شهرستانهای این استان،
شهرستان مریوان می باشد که در غرب این استان واقع شده است .این شهرستان دارای  3بخش مرکزی ،سرشیو
و خاوومیرآباد و شش دهستان و  151آبادی دارای سکنه است .محدوده مورد مطالعه بخش خاومیرآباد شهرستان
مریوان را شامل می شود(.شکل )1بخش خاوومیرآباد به عنوان یکی از سه بخش شهرستان مریوان با مساحتی بالغ
بر  338کیلومتر مربع دارای  31روستا دارای سکنه و در منطقه صفر مرزی در همسایگی کشور عراق واقع گردیده
است .بخش خاومیرآباد به عنوان یکی از بخ شهای روستایی مرزی کشور با ویژگی های طبیعی مطلوب از جمله
تلفیق محیط کوهستانی با محیط دشتی و وجود مراتع و اراضی حاصلخیز کشاورزی در کنار وجود منابع آب
کافی ،فرصت های مطلوبی را در راستای رونق زراعت ،باغداری و دامداری مهیا نموده است .جمعیت روبه رشد
شهر نشین و ف شارهای شهری در کنار نزدیکی این بخش به مرکز شهرستان یعنی شهر مریوان که شهر توریستی
و تجاری نیز به شمار می رود ،قابلیت دیگری است که می تواند در زمینه رونق انواع گردشگری به ویژه گردشگری
کشاورزی و گردشگری روستایی مورد استفاده قرارگیرد .موقعیت مطلوب و استراتژیک این بخش ،یعنی همجواری
با کشور عراق و اقلیم خودمختار کردستان عراق و مراودات گسترده تجاری بین دو کشور سبب شده که در این
بخش زمینه های رونق تجارت مرزی از طریق بازارچه های مرزی و گمرک رسمی فراهم آید و ایجاد بازارچه های
مرزی و فعالیت مستقیم روستاییان نیز در آنها یکی از مهمترین راهکارهای رونق اقتصادی منطقه و متنوع سازی
آن بوده است .وضعیت کالبدی مناسب روستاهای بخش یعنی دسترسی مطلوب به انواع زیرساخت های مورد نیاز
روستایی نیز ،می تواند نقطه اتکایی مناسب در تدوین و اجرای دیگر برنامه های توسعه اقتصادی بخش باشند.

 )4یافتههای تحقیق

همانطور که نتایج حاصل از مقایسه ها در خروجی نرم افزار  expert choiceنشان داده شده است،
مهمترین و مؤثرترین راهکاریی که از سویی برنامه ریزان منطقه جهت تنوع بخشی اقتصاد روستاهای
بخش خاوومیرآباد به اجرا گذاشته شده است ،تاسیس و رونق بازارچه های مرزی و فعالیت روستاییان در
آنها می باشد به عبارتی دیگر منافع حاصل از فعالیت در بازارچه های مرزی بیشترین تأثیر را در تنوع
بخشی به اقتصاد منطقه و در نتیجه ارتقاء و بهبود سطح سرمایه های معیشتی روستاییان داشته است.
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یپی
جدول ( )5مقایسه دودیی اثر سنجی تنوع بخشی اقتصادی روستاهای منطقه به منظور تعیین اهمیت و میزان
اثرگذاری در تنوع اقتصادی منطقه
بازارچه
مرزی
بازارچه مرزی

خدماتی

دستی

روستا

9

6
4
5

دامداری

زراعت

باغداری

4

3

8

5

4

3

6

5

4

7

دامداری
زراعت

فعالیت های

صنایع

سرمایه گذاری در

2

6

باغداری
فعالیت های خدماتی

4

5

4

صنایع دستی
سرمایه گذاری در
روستا

2

4

منبع :یافته های پژوهش1396،

شکل( )4نتایج مقایسه دودیی راهکارهای تنوع بخشی اقتصادی منطقه در نرم افزار Expert choice

منبع :یافته های پژوهش1396 ،

در ادامه از تکنیک سوات به منظور تدوین راهبردها جهت تنوع اقتصادی در بهبود و پایداری اقتصادی
روستاهای منطقه با توجه به وضع موجود از دیدگاه  50نفر از کارشناسان و متخصصان عرصه توسعه
بهره گرفته شد که شرح مراحل آن به ترتیب در زیر آمده است:
نتایج جدول  6در ارتباط با انجام مرحله اول تکنیک سوات نشان می دهد وضعیت متنوع سازی
اقتصادی منطقه مورد مطالعه تحت تأثیر  12عامل درونی در مقابل  9عامل بیرونی است .به عبارتی دیگر
 4عامل قوت در مقابل  8عامل ضعف و  5عامل فرصت در مقابل  4عامل تهدید ،پیش روی عملکرد
مطلوب متنوع سازی اقتصاد روستاهای منطقه قرار دارند .اولویت بندی عوامل با استفاده از میانگین نسبی
برگرفته شده از میانگین وزنی عامل ها نشان می دهد که تنوع توان های طبیعی ،اقتصادی و اجتماعی
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جهت تنوع بخشی اقتصادی روستاها؛ مهمترین قوت ،عدم ایجاد زمینههای ایجاد مشاغل تبدیلی
کشاورزی و دامداری ،مهمترین ضعف ،حرکت نظام اقتصادی کشور به بازگشایی مرزها و سیاست تجارت
درهای بازخارجی ،مهمترین فرصت و تبلیغات منفی مبنی بر عدم امنیت در مناطق مرزی نیز ،مهمترین
تهدید مؤثر بر عملکرد مطلوب متنوع سازی اقتصادی در سطح روستاهای منطقه است.
جدول ( )6عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر متنوع سازی اقتصادی منطقه و اولویت بندی آنها
ماتریس سوات

عوامل
درونی

مجموع
وزن ها

3

میانگین
وزن ها

2

وزن
نسبی

1

رتبه

 =s1نیروی کار جوان و جمعیت زیاد فعال اقتصادی

84

4/2

1/05

2

قوت

 =S2بسترها و زمینه های کالبدی مناسب جهت تنوع بخشی به فعالیت های درآمدزا

78

3/9

/975

3

ضعف

 =S3تنوع توان های طبیعی ،اقتصادی واجتماعی جهت تنوع بخشی اقتصادی

92

4/6

1/15

1

ضض

روستاها

قوت

 =s4رضایت بخش بودن سرمایه های معیشتی (مالی ،انسانی ،اجتماعی و طبیعی)

61

3/05

/762

4

 =w1ایجاد مشاغل با بهره کم اقتصادی

63

3/15

/393

6

 =w2عدم ایجاد زمینه های ایجاد مشاغل تبدیلی کشاورزی و دامداری

86

4/3

/537

1

 =w3عدم ارتقای شغلی مناسب روستاییان

67

3/35

/418

5

ضعف

 =w4تفرق و پراکندگی روستاهای کم جمعیت در نواحی دورافتاده تر مرزی بخش

55

2/75

/343

8

ضعف

 =w5عدم بهره گیری از کل جمعیت فعال بخش و محدود کردن فعالیت های بازارچه

81

4/05

/506

2

ضعف

به سرپرستان خانوار

عوامل

فرصت

بیرونی

ها

 =w7عدم تشکیل تعاونی های تولیدی و تجاری

75

3/75

/468

3

 =w8خروج سرمایه های مالی روستاییان و هدایت آنها به شهر

72

3/60

/451

4

 =o1وجود دید مطلوب و عزم جدی جهت توسعه روستایی در کشور

46

2/3

/46

5

=o2حرکت نظام اقتصادی کشور به بازگشایی مرزها و سیاست تجارت درهای باز

75

3/75

/75

1

=o3بازار مصرف مطلوب در کشور همسایه (عراق)

65

3/25

/65

2

=o4موقعیت استراتژیک (نزدیکی به مرز و گمرک باشماق و شهر تجاری مریوان)

62

3/1

/62

3

=o5حمایت از کارآفرینی و تولید در کشور

52

2/6

/52

4

 =T1نوسانات اقتصادی و مدیریت توسعه به ویژه توسعه روستایی در استان و منطقه

73

3/65

/912

2

 =T2عدم عقد تفاهمنامه های بلندمدت تجاری با کشور عراق و کردستان عراق

65

3/25

/812

3

 =T3توسعه بی رویه و بدون برنامه تجارت در منطقه و تخریب سرمایه های طبیعی

51

2/55

/637

4

=T4تبلیغات منفی مبنی بر عدم امنیت در مناطق مرزی

85

4/25

1/06

1

منبع :یافته های پژوهش.1396،

 -1میانگین وزنی تقسیم بر تعداد کل عامل ها در هر موقعیت (4.2/4 =.1.05
 -2مجموع وزن ها تقسیم بر تعداد کل پاسخگویان ( 50نفر)
 - 3مجموع حاصل ضرب تعداد انتخاب گزینه ها در طیف لیکریت در ارزش عددی آنها ())1*1(+)2*1(+)3*5(+)4*4(+)5*10(=84
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 =w6تعطیلی های مقطعی بازارچه های مرزی

60

3/00

/375

7
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یپی

با توجه به عوامل بیرونی و درونی ،انواع راهبردها (استراتژیها) در راستای پویایی و ایجاد وضعیت
مطلوب تنوع بخشی به اقتصاد روستایی منطقه تعیین شده است .ترکیب و مقایسه عوامل داخلی و
خارجی موجب ایجاد چهار موقعیت راهبردی می گردد که در جدول  7نشان داده شده است.
جدول ( )7استراتژی های مؤثر جهت تنوع بخشی به اقتصاد روستاهای منطقه و به دنبال آن تقویت سرمایه های
معیشتی آنها
استراتژی ()ST

استراتژی ()WT

-1آموزش و بهره گیری از جمعیت جـوان جهـت حفاظـت از

-1تشکیل تعاونی های تجاری و تولیدی در منطقه با رویکرد صادراتی و

سرمایه های طبیعی و مدیریت محلـی روسـتایی–-2نمـایش

تقویت آنها با انعقاد تفاهمنامه های همکاری با اقلیم کردستان عراق -2

دادن و بارز نمودن سطح مطلـوب سـرمایه هـای معیشـتی و

حرکت به سمت ایجاد و راه اندازی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی-3 -

زیرسـاخت هــای کالبــدی جهــت ایجــاد اطمینــان از امنیــت

بهره گیری و برنامه ریزی جهت استفاده از جمعیت فعال و غیرسرپرست

مناسب منطقه برای ورود سرمایه گذاران -3 -حفظ و تقویت

خانوار در توسعه فعالیت های تجاری و تولیدی -4تداوم و استمرار فعالیت

سطح مطلوب سرمایه های معیشتی جهت مقابله بـا نوسـانات

بازارچه های مرزی -5-ایجاد نهاد و مدیریتی واحد متشکل از کلیه نهادهای

اقتصادی  -4 -انعقاد تفاهمنامه های همکاری تجاری با اقلیم

توسعه و برنامه ریز ،برای ساماندهی و برنامه ریزی فعالیت های تنوع بخشی

کردستان بر پایه توان های منطقه جهت ایجاد فرصـت هـای

اقتصاد منطقه-6-تشکیل و حمایت از انجمن های مردم نهاد با رویکرد زیست

تنوع بخشی به اقتصاد و صدورمحصوالت تولیدی.

محیطی و تولیدی-7-سازماندهی روستاهای کم جمعیت و متفرق منطقه
استراتژی ()WO

استراتژی ()SO

 -1بهره گیری از موقعیت مطلوب قرارگیری در مسیر عمده و مهم -1 -1شناسایی و مطالعه بازار مصرف اقلیم کردستان عراق و جهت
جهت ایجاد و راه اندازی مشاغل خدماتی -2.ایجاد زمینه های توسعه

محدودیت های قانونی داخلی و خارجی جهت استمرار فعالیت

و گسترش گردشگری (روستایی ،تجاری و طبیعیت گردی) در

بازارچه های مرزی منطقه و مکمل نمودن فعالیت این بازارچه ها با

منطقه -3.ایجاد و تقویت فرهنگ کارآفرینی ،تولید و پیشرفت در

گمرک رسمی باشماق-3-جذب حمایت های قانونی و مالی دولتی

منطقه با بهره گیری از نهادهای مردم نهاد-4.ایجاد بسترهای الزم

جهت راه اندازی مشاغل تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و دامداری در

قانونی ،اداری و حمایتی جهت توسعه کارآفرینی و ورود سرمایه های

منطقه -4-ایجاد زمینه های تشکیل تعاونی ها با جذب سرمایه های

بخش خصوصی خارجی (اقلیم کردستان عراق با توجه به تشابهات

خرد مردم محلی-5-ایجاد مشاغل خدماتی با توجه به موقعیت

زیاد اجتماعی و فرهنگی و نزدیکی فاصله) و داخلی با توجه به توان

استراتژیک و ارتباطی منطقه-6 -تقویت بنیان های اقتصادی با

های منطقه -5-توسعه تجارت کاال از بازارچه های مرزی منطقه با

نقش پذیری جدید روستاهای مرزی جهت جذب ،افزایش و پایداری

حرکت از رویکرد وارداتی صرف به صادرات با تاکید بر محصوالت

جمعیت آنها.

تولیدی روستاییان منطقه-6تدوین طرح جامع تنوع بخشی به اقتصاد
روستاهای منطقه با شناسایی و گنجاندن تمامی ظرفیت های منطقه.
منبع :یافته های پژوهش1396،

به منظور جایگاه منطقه در میان موقعیت ها و الگوهای ماتریس داخلی – خارجی ،مجموع وزن های
نسبی عوامل بیرونی و درونی محاسبه شده است (جدول  .)8چگونگی تالقی مجموع وزن های عوامل
داخلی ( )3/70با مجموع وزن های عوامل خارجی ( )3/21نشان دهنده قرار گیری منطقه مورد مطالعه در
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ناحیه رشد و ساخت و قوت سیستم می باشد در نتیجه راهبردهای قابل قبول نیز با توجه به امتیازات
حاصله در ماتریس موقعیت های چهارگانه داخلی – خارجی ،الگوی تهاجمی) (SOاست (شکل )5؛
بنابراین برنامه ریزی تنوع بخشی اقتصاد منطقه باید به سمتی پیش رود و استراتژیهایی برگزیده شود که
همزمان نقاط قوت و فرصت ها به حداکثر رسد و در واقع با استفاده از نقاط قوت ،از فرصتها بهره برداری
شود و این چنین ،سیاست های رسوخ در بازار و گسترش بازارها اجرا گردد.
جدول ( )8مجموع وزن های نسبی عوامل بیرونی و داخلی

3/21

عوامل بیرونی:

تهدیدها:
3/42

3/92
نقاط ضعف:
3/49

مجموع اوزان

3/01

عوامل درونی3.70:

فرصت ها:

نقاط قوت:

شکل()5جایگاه موقعیت تنوع بخشی اقتصاد منطقه در ماتریس موقعیت های چهارگانه داخلی – خارجی

در مرحله قبل ،استراتژیهای قابل قبول جهت تنوع بخشی اقتصاد روستایی منطقه مشخص گردید.
حال در این مرحله نیاز است که این استراتژی ها برحسب اهمیت و تأثیری که در بهبود تنوع بخشی
مقایسه دودیی به روش دلفی یعنی قضاوت شهودی کارشناسان استفاده و راهبردها برحسب وزن نسبی
نهایی حاصل محاسبه در نرم افزار  expert choiceاولویتبندی گردند (مجموع ضرایب اهمیت برابر 1
میباشد) .قضاوت ها در ماتریس  6*6زیر برحسب مقیاس درجه بندی ساتی انجام گرفت که شرح آن در
جدول  8آورده شده است.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

منطقه و تقویت سرمایه های معیشتی مردم محلی دارند ،اولویت بندی گردند .در این مرحله نیز از

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال هشتم ،شماره دوم (پیاپی )28

217

یپی
جدول ( )9خروجی وضعیت مقایسه دودویی راهبردهای تهاجمی جهت اولویت بندی آنها در نرم افزار expert choice

منبع :یافته های پژوهش1396،

شکل( )6تعیین ضریب اهمیت و اولویت بندی راهبردهای تهاجمی جهت متنوع سازی اقتصادی منطقه در نرم افزار
Expert choice

همانطور که نتایج ارائه شده در شکل  6حاصل از مقایسه دودیی راهبردها (جدول  ) 8نشان میدهد؛
راهبرد ایجاد و تقویت فرهنگ کارآفرینی ،تولید و پیشرفت در منطقه با بهره گیری از نهادهای مردم نهاد
و به دنبال آن راهبردهای ایجاد بسترهای الزم قانونی ،اداری و حمایتی جهت توسعه کارآفرینی و ورود
سرمایه های بخش خصوصی خارجی (اقلیم کردستان عراق با توجه به تشابهات زیاد اجتماعی و فرهنگی
و نزدیکی فاصل) و داخلی با توجه به توان های منطقه و تدوین طرح جامع تنوع بخشی به اقتصاد
های نسبی دارای اولویت های اجرایی اول تا سوم هستند.

 )5نتیجهگیری

این پژوهش با هدف تحلیل استراتژی و تدوین راهبردهای کاربردی جهت عملکرد مطلوب متنوع
سازی اقتصاد روستاهای مرزی بخش خاومیرآباد شهرستان مریوان انجام گرفته است .در نهایت نتایج
حاکی از آن بوده که تأسیس و فعالیت بازارچه مرزی ،به تنوع بخشی فعالیتهای اقتصادی سکونتگاههای
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پیرامونی (اعم فعالیتهای خدماتی ،صنایع دستی) از طریق سرمایه گذاری در روستاها کمک نموده است.
از این رو ،تغییر نگرش از امنیتی و انتظامی به حاکمیت نگرش اقتصادی ضروری است.
از حیث راهبردی ،یافتهها نشان داد که مطلوبسازی تنوعسازی اقتصادی محدوده مورد مطالعه تحت
تأثیر  12عامل درونی در مقابل  9عامل بیرونی قرار دارد .به لحاظ اولویت نیز ،تنوع توانهای طبیعی،
اقتصادی و اجتماعی جهت تنوع بخشی اقتصادی روستاها به عنوان "مهمترین قوت" ،عدم ایجاد زمینه
های ایجاد مشاغل تبدیلی کشاورزی و دامداری به عنوان "مهمترین ضعف" ،حرکت نظام اقتصادی کشور
به بازگشایی مرزها و سیاست تجارت درهای باز خارجی به عنوان "مهمترین فرصت" و تبلیغات منفی
مبنی بر عدم امنیت در مناطق مرزی نیز به عنوان "مهمترین تهدید" مؤثر بر عملکرد مطلوب متنوع
سازی اقتصادی در سطح روستاهای منطقه به منظور افزایش سرمایه های معیشتی روستاییان شناخته
شده است.
مهمترین راهبردهایی که بایستی در راستای تنوع بخشی اقتصادی منطقه به منظور افزایش سرمایه
های معیشتی روستاییان اتخاذ گردد ،راهبردهای تهاجمی است و این بدین معنی است که بایستی
استراتژی ها و برنامه های عملیاتی را به اجرا گذاشت که موجب رسوخ و گسترش بازار منطقه گردد؛ به
گونه ای که بتوان با استفاده از فرصت هایی که وجود دارد ،قوت ها و توانمندی های روستاهای بخش را
در راستای افزایش سرمایه های معیشتی روستاییان به حداکثر رساند .در میان راهبردهای این موقعیت
نیز ،راهبرد "ایجاد و تقویت فرهنگ کارآفرینی ،تولید و پیشرفت در منطقه با بهره گیری از نهادهای مردم
نهاد" و به دنبال آن راهبردهای "ایجاد بسترهای الزم قانونی ،اداری و حمایتی جهت توسعه کارآفرینی" و
"ورود سرمایه های بخش خصوصی خارجی (اقلیم کردستان عراق با توجه به تشابهات زیاد اجتماعی و
فرهنگی و نزدیکی فاصل) و داخلی با توجه به توانهای منطقه" دارای بیشترین میزان اهمیت و اولویت
اجرایی بوده است.

نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش های کریم زاده ،والیی و منافی آذر ( ،)1395شهرکی و شریف زاده
( ،)1393طیب نیا و برادران ( ،)1392مانوا ( ،)1014اسکوپال( ،)2011سازمان توسعه روستایی اتحادیه
اروپا ( ،)2007-2013فنگ و همکاران( )2014همسو و هم جهت بوده و تنوع بخشی فعالیتهای اقتصادی
در منطقه موجب افزایش داراییهای روستاییان شده و با نتایج پژوهش آدامز( )2002در تناقض است چرا
که تنوع بخشی اقتصادی در منطقه مورد مطالعه موجب کاهش اختالف درآمد بین روستاییان منطقه
نشده است.
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در نهایت نیز ،برنامههای عملیاتی متناسب و متناظر با راهبردهای شناسایی شده این تحقیق به
تفکیک هر راهبرد در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول ( )10راهکارهای اجرایی برای راهبردهای تهاجمی در راستای افزایش تنوع بخشی اقتصادی
راهکارهای اجرایی

راهبردها

بهره گیری از موقعیت مطلوب قرارگیری -ایجاد مغازه های فروش محصوالت تولیدی (کشاورزی و دستی) روستاییان در مسیر منتهی به شهر
در مسیر عمده و مهم توریسم تجاری مریوان و مرز بین المللی-،واگذاری اداره و نگهداری تاسیسات ایجاد شده وابسته به تجارت مرزی به
کشور یعنی بانه– مریوان و نزدیکی به مرز روستاییان بخش-،ایجاد غرفه ها و مغازه ها در بازارچه ها و واگذاری سهمیه ای از مغازه ها و غرفه
بین المللی جهت ایجاد و راه اندازی های مرز بین المللی بخش به روستاییان منطقه.
مشاغل
ایجاد زمینه های توسعه و گسترش -ایجاد نشانه ها و ماکت هایی از پتانسیل های توریستی روستاهای منطقه در شهر مریوان جهت
گردشگری (روستایی ،تجاری و طبیعت هدایت گردشگران به این منطقه-،افزایش خدمات و امکانات رفاهی ،اقامتی و پذیرایی در سطح
روستاهای هدف گردشگری -،برگزاری جشنواره ها و فستیوال های هنری با تکیه بر رسومات و

گردی) در منطقه

مراسمات بومی -آگاه کردن مردم محلی از تأثیرات مثبت توسعه گردشگری روستایی
ایجاد و تقویت فرهنگ کارآفرینی ،تولید و ایجاد زمینه های تاسیس انجمن های مردم نهاد در سطح روستاهای بخش و حمایت از آنها با
پیشرفت در منطقه با بهره گیری از واگذاری قدرت تصمیم گیری و اداره برخی از امور توسعه ای بخش به آنها-،آموزش دادن مردم
محلی از طریق نهادهای محلی به منظور آشنایی آنها با پتانسیل های منطقه و چگونگی همکاری آنها

نهادهای مردم نهاد

ایجاد بسترهای الزم قانونی ،اداری و -تخصیص وام های کم بهره و بلندمدت اشتغالزایی و کارآفرینی روستایی-،تبلیغات مناسب در
حمایتی جهت توسعه کارآفرینی و ورود کردستان عراق جهت جذب سرمایه های آنها در راستای توسعه طرح های اقتصادی منطقه -،
سرمایه

های

بخش

خصوصی تبلیغات مناسب و معرفی توان های منطقه به سرمایه گذاران داخلی در سطح منطقه-،فراهم نمودن

خارجی(اقلیم کردستان عراق) و داخلی

زمینه های ایجاد تعاونی های تجاری و تولیدی از پس اندازهای خرد روستاییان.

توسعه تجارت کاال از بازارچه های مرزی -انعقاد تفاهمنامه هکاری با اقلیم کردستان عراق به منظور توسعه مبادالت و جلوگیری از تعطیلی
منطقه با حرکت از رویکرد وارداتی صرف های مقطعی بازارچه-،حرکت به سمت صدور محصوالت تولیدی روستاییان به اقلیم کردستان عراق
به صادرات با تاکید بر محصوالت تولیدی از طریق بازارچه ها  -در نظر گرفتن سهمیه ای برای ورود کاالهای مصرفی و شخصی
روستاییان

روستاییان،ایجاد و توسعه امکانات و زیرساخت های مورد نیاز بازارچه ها جهت توسعه و تداومشان-

تدوین طرح جامع تنوع بخشی به اقتصاد ایجاد نهادی واحد و مرکب از نهادهای توسعه روستایی منطقه جهت نظارت بر چگونگی تهیه و
روستاهای منطقه با شناسایی و گنجاندن اجرای طرح تنوع بخشی اقتصاد منطقه-،همراه نمودن مدیران توسعه ای شهرستانی ،استانی و
تمامی ظرفیت ها و توان های منطقه.

کشوری به منظور حمایت از اجرای طرح های تنوع بخشی اقتصادی منطقه با ارجاع اثرات مثبت
کنونی تنوع بخشی

 )6منابع
-

افراخته ،حسن ،)1391(،مرز ،سرمایه اجتماعی ،توسعه و امنیت نواحی مرزی ،همایش ملی شهرهای مرزی و
امنیت؛ چالشها و رهیافتها ،دانشگاه سیستان و بلوچستان.
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-

جوان ،جعفر و حیدر مکرری ،)1390( ،نقش چاهک ها در متنوع سازی اقتصاد روستایی (مطالعه موردی:
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