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چکیده

سکونتگاههای مرزی استان کرمانشاه بهویژه روستاهای شهرستان ثالث و باباجانی از نظر برخورداری از
شاخصهای توسعه بهویژه در زمینه اقتصادی و زیرساختی ،از محرومترین روستاهای کشور هستند .باوجود
بیشازپیش سست کرد .در چنین شرایطی برنامهریزی توسعه برای نگاهداشت جمعیت و بازسازی بنیان
اقتصادی و معیشتی روستاها از بنیادیترین نیازها به شمار میرود .سوال اساسی این پژوهش کاربردی که با
روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است ،عبارت است از :برای بهبود جایگاه کنونی توسعه این روستاها کدام
پروژهها در اولویت قرار دارند؟ برای گردآوری دادههای مورد نیاز ،افزون بر مستندات مرکز آمار ،ترکیبی از
ابزار پرسشنامه ،مصاحبه و برگزاری نشستهای گروهی استفاده شده است .دستاوردهای پژوهش نشان داد
روستاهای موردبررسی در سه دوره سرشماری گذشته ،دارای نرخ رشد منفی  1/68بوده و تنها سرچشمه
درآمد نزدیک به  90درصد خانوارها یارانه بوده است .بر پایه یافتههای مدل سوات درخورترین راهبرد توسعه
روستایی ،راهبرد رقابتی ـ تهاجمی ،است که در آن باید بر نقاط قوت درونی و فرصتهای بیرونی تمرکز نمود.
همچنین نتایج نشان داد که اقتصاد روستاها پیش از زمین لرزه نیز با بسته شدن مرز و اثرگذاری گذر تونل
انتقال آب قطعه  2نوسود ـ گِردِ قاسمان و خشکیدن برخی چشمهها دچار چالش بوده است .بر این پایه با
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محرومیتهای موجود ،در سال  ،1396زمینلرزه زیانباری بنیادهای معیشتی و کالبدی ناتوان آنها را

مشارکت اجتماع محلی و در راستای توسعه پایدار ،پروژههای اجرایی و عملیاتی ضروری برای باال بردن زندگی
و بهبود شرایط ارائه شد .بر این اساس از نگاه اقتصادی (فراهم کردن زمینه و بستر بهرهبرداری روستاییان از
مشاغل خانگی و  ،) ...از نگاه اجتماعی (برگزاری کارگاههای گوناگون مانند کاهش استرس ،مهارت زندگی،
بهداشت خانواده و  )...و از نگاه زیستمحیطی و کالبدی (مقاومسازی ساختوسازها ،راهاندازی خانه فرهنگ،
تعیین محل جمعآوری و مدیریت زباله و پسماند و  )...بهعنوان اولویتهای اصلی تشخیص داده شده است.
واژگان کلیدی :توسعه روستایی ،توسعه اقتصادی ،اقتصاد روستایی ،پروژه عمرانی ،ثالث و باباجانی.
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 )1مقدمه
اگرچه جوامع روستایی نقش اساسی را در تأمین مواد اولیه غذایی ایفا مینمایند ( Baldwin et al,
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 2017: 37؛  ،)Jamini et al, 2017: 27اما در زمینههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،خدماتی،
زیربنایی و کالبدی و همچنین مسائل و مشکالت زیستمحیطی با نارساییهای چشمگیری روبهرو هستند
(ریاحی و نوری114 :1393 ،؛ حجیپور و جوان )194 :1399 ،به نحوی که بسیاری از روستاها روبه
تخلیه هستند (ایراندوست و همکاران .)109 :1392 ،تجارب نشان میدهد که راهبردهای اجرا شده در
راستای توسعه این نواحی درگذشته با ناکامی روبهرو شده و نتوانسته روند توسعه آنها را پیش ببرد
( .)Riahi and Jamini, 2018: 2ازاینرو جامعه روستایی به لحاظ برخورداری از شاخصهای توسعه در
برابر بالیای طبیعی بسیار آسیبپذیرتر است که این وضعیت برای جوامع روستایی مرزی ایران نیز
قابلتوجه بوده و چالشهای گوناگونی را برای این روستاها پیش آورده است.
سکونتگاههای روستایی شهرستان مرزی ثالث و باباجانی از دید برخورداری از مؤلفههای توسعه از
محرومترین سکونتگاههای روستایی کشور و استان کرمانشاه هستند (زیاری و همکاران12 :1390 ،؛
صیدایی و همکاران .)56 :1393 ،منبع اصلی تأمین معیشت این روستاها عالوه بر زراعت و دامداری
سنتی ،مبادالت مرزی (رسمی و غیررسمی) با کشور عراق است و این ارتباط دارای ریشه تاریخی است و
ساکنان دو سوی مرز دارای پیوند خانوادگی و قومی هستند .در سال  1395با بسته شدن مرز ،امکان
فعالیت اقتصادی برای ساکنان بسیار محدود شده است .در چنین شرایطی ،در تاریخ  21آبان ماه سال
 ،1396زلزلهای با قدرت  7/2در مقیاس ریشتر اتفاق افتاد که تلفات جانی و مصدومیت صدها تن از
ساکنان ،تخریب فیزیکی شدید زیرساختها و بهویژه تخریب ساختمانهای مسکونی و فضای اقتصادی و
معیشتی ساکنان منطقه را به دنبال داشته است.
با توجه به تعدد روستاهای زلزلهزده ( 148روستا در شهرستان ثالث و باباجانی) ،در این پژوهش
چهار روستای قالیچه ،تاکانه ،نیمهکاره و کانی خنجر بهعنوان روستاهای نمونه ،بهصورت هدفمند انتخاب
شدهاند .الزم به یادآوری است که این چهار روستا هدف کمکرسانی اولیه و تدوین برنامه توسعه
داوطلبانه دانشگاه کردستان بودهاند .جمعیت این روستاها طی سالهای گذشته ( 1385تا  )1395با
کاهش سالیانه (  -1/68درصد) روبرو بوده است و با بروز زلزله اخیر و تشدید مشکالت روستاییان،
مهاجرت و خالی از سکنه شدن روستاها قابل پیشبینی است.
این در حالی است که با توجه به حساسیت منطقه و مرزی بودن آن ،نگهداری و پایداری جمعیت در
این مناطق برای حفظ امنیت و توسعه کشور بسیار مهم است .همچنین در راستای توسعه ملی و منطقه-
ای ،ارائه زیرساختها و امکانات و خدمات این منطقه برای تحقق توسعه و عدالت و برابری میان فضاهای
جغرافیایی ضروری است ( .)Shamsodini et al, 2016: 487با توجه به محرومیت سکونتگاههای روستایی
و تشدید آن بر اثر زلزله ،اکنون داشتن راهبردی منسجم و کارآمد برای توسعه روستاهای منطقه بسیار
ضروری است .در این راستا پرسش اساسی این است که ارزیابی جامعه محلی در تشخیص راهبردهای
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عملیاتی برای توسعه روستایی چگونه است و با رویکرد مشارکتی چه برنامههای عملیاتی را در راستای
توسعه روستایی میتوان به انجام رساند؟
 )2مبانی نظری

در سالهای اخیر کاهش تعداد و تنوع امکانات در مناطق روستایی بهویژه در روستاهای کوچک به
دلیل صرفه ناشی از مقیاس در شهرها ،یکی از چالشهای اصلی است ( Christiaanse and Haartsen,
 .)2017: 326در اکثر کشورها برای باال بردن انعطافپذیری و توان مقابله روستاها در برابر فشارهای
وابستگی به دولتها و فشارهای اقتصاد جهانی ،برای توسعه روستایی رویکردهای جدیدی تعریف شده
است .در این رویکردها توسعه روستایی بیشتر از نوع راهبرد پایین به باال است که مبتنی بر اجتماع
توانمند محلی بوده و جامعه محلی با همکاری خود ،پایههای این فرایند را تشکیل میدهند ( Wellbrock
.)et al, 2014: 420
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در تعریف توسعه روستایی باید احکام توسعه در یک مکان مشخص که روستا نامیده میشود ،رعایت
گردد و با توجه به ساختارهای روستا ،باید باعث بهبود وضع موجود شود (کریمی و احمدوند-96 :1393 ،
 .)95بررسیها نشانگر این مهم است که ارائه استراتژیها و راهکارهای عملیاتی توسعه روستایی بیشتر از
سوی نظریهپردازان ،برنامهریزان ،مجریان حکومتی ،کارشناسان و متخصصین توسعه روستایی انجام می-
گیرد (بهرامی همکاران ،)62 :1390 ،اما واقعیت این است که مشارکت جامعه محلی در فرایند برنامه-
ریزی توسعه روستایی بیشازپیش موردنیاز است تا بهدرستی ظرفیتها و اولویتهای جامعه محلی روشن
شود.
مرور ادبیات نظری توسعه روستایی نشان میدهد بهطور سنتی ،تکیه بر بخش کشاورزی مهمترین
راهبرد توسعه روستایی است (رکنالدین افتخاری و همکاران .)2 :1389 ،اما در دنیای نوین و شرایط
اقتصادی جدید ،گرچه بخش کشاورزی بهعنوان منبع اصلی تأمین مواد غذایی و کسبوکار قشر وسیعی از
جامعه مطرح است ( ،)Jamini et al, 2013: 445اما در شکل سنتی بخش کشاورزی توان تأمین نیازهای
الزم برای توسعه روستایی و تأمین اشتغال کافی را ندارد (.)Morris et al, 2017: 132
برخی دیگر از پژوهشگران بر توسعه و گسترش کارآفرینی به عنوان یکی دیگر از راهبردهای توسعه
در نواحی روستایی تأکید میکنند .از نظر این دسته از محققان کارآفرینی نماد تالش و موفقیت و
همچنین ،منشأ تحوالت بزرگ در زمینههای تولیدی ،خدماتی ،تجاری و نیز ،موتور محرک توسعه،
پیشرفت اقتصادی ،ایجاد شغل و اصالح اجتماع محسوب میشوند ( .)Urbano et al, 2010: 5بنابراین
توجه به توسعه کارآفرینی راهکار مناسبی برای برونرفت از چالشهای جامعه روستایی است ( Nagler
.)and Naude, 2017: 175
گروهی دیگر از محققان ،توسعه گردشگری را به عنوان مهمترین راهبرد توسعه نواحی روستایی
مطرح کردهاند .از نظر این دسته از صاحبنظران گردشگری به عنوان بزرگترین و سریعترین صنعت دنیا،
دارای رشدی پایانناپذیر و فزاینده است ( )Skuras et al, 2006: 183و میتواند نقش کلیدیی را در
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توسعه روستایی ایفا نماید ( .)Rosa, 2002: 1001بر این اساس از آن به عنوان یکی از مهمترین ابزار رشد
و توسعه مناطق روستایی یاد میکنند (.)Pina & Delfa, 2005: 951
از دیگر راهبردهای توسعه جوامع روستایی ،توسعه و گسترش صنایع است که در اغلب کشورهای
جهان مورد توجه واقع شده است .توسعه صنایع روستایی میتواند به افزایش رفاه عمومی و کاهش فقر و
ایجاد اثرات تکاثری در دیگر ابعاد توسعه ،زمینه ایجاد فضای زیستی مناسب در ابعاد محیطی ،اجتماعی و
فرهنگی روستاییان را فراهم کند .از اینرو ،امروزه صنعت بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی و محوری
توسعه ،مخصوصاً توسعه مناطق محروم ،مورد توجه صاحبنظران و برنامهریزان روستایی قرار گرفته است.
زیرا عوامل تولید در بخش صنعت بر خالف بخش کشاورزی از قابلیت جابجایی و انعطافپذیری بیشتری
برخوردار هستند (سجاسی قیداری و همکاران.)88 :1393 ،
از زمان برگزاری اجالس سران در ریودوژانیرو در  1992و دستور کار  21و نیز در اجالس
ژوهانسبورگ در سال  ،2002رویکرد مشارکت دولتی و خصوصی بهعنوان یکی از مهمترین ابزار برای
کمک به ارتقای سطح توسعه پایدار مطرح شده است .در رویکرد مشارکت بخش دولتی و خصوصی
بازیگران دو یا چند حوزه (دولت ،بازار و جامعه مدنی) در یک نظام غیره سلسلهمراتبی ،در جهت رسیدن
به پایداری باهم به توافق رسیده و در راستای ارتقای آن تالش نمایند ( Bjarstig and Sandstrom,
 .)2017: 58بنابراین توسعه روستایی نیز که بهصورت روزافزونی به مشارکت کلیه بازیگران برای ساماندهی
منابع طبیعی و انسانی در راستای اهداف مشترک نیاز دارد (.)Milone et al, 2018: 80
در ارتباط با موضوع مورد مطالعه در پژوهش بدری و همکاران ( )1396اثرات بازارچههای مرزی بر
ارتقای شاخصهای اقتصادی ـ اجتماعی مناطق روستایی مرزنشین باشماق مریوان بررسیشده که نشان
میدهد احداث بازارچههای مرزی و بسته شدن مرزها ،کسب درآمد و اشتغال روستاییان ساکن در مرز را
بهشدت کاهش داده است و حتی بهتدریج در کاهش جمعیت روستایی موثر بوده است .جمینی و
همکاران ( )1393در بررسی راهبردهای توسعه اشتغال در سکونتگاههای روستایی دهستان بدر واقع در
شهرستان روانسر ،چگونگی توسعه اشتغال به بهرهگیری از قوتها و کاهش ضعفها را نشان دادهاند.
 )2008( Kusluدر پژوهشی اثرات پروژه آبیاری بر کاهش مهاجرت در منطقه ارز روم ترکیه را نشان داده
است .به این صورت که پروژه به بهبود بهرهوری کشاورزی ،افزایش سطح فعالیت ،جلوگیری از مهاجرت
روستاییان و در نهایت توسعه روستایی منجر شده است .نتایج پژوهش  )2009( Vidalبا هدف بررسی
توسعه روستایی در کشورهای اتحادیه اروپا از طریق ابزار و فنّاوریهای جدید نشان میدهد که پروژههای
خالقانه و نوآورانه در حوزههای تأسیس شبکه ،تسهیل گروهها و فناوری اطالعات و ارتباطات ،تسهیل-
کننده توسعه بلندمدت و پایدار روستاها هستند .نتایج پژوهش  )2011( Yang et alبا هدف بررسی اثرات
پروژه بیوگاز بر اکوسیستم کشاورزی در مناطق روستایی را در کونگچانگ چین نشان میددهند که این
پروژه بهعنوان یک منبع انرژی جایگزین انرژیهای فسیلی ،اثرات مثبتی را در توسعه پایدار روستاها
داشته است .نتایج پژوهش  )2012( Szlafszteinبا هدف بررسی اثر پروژههای توسعه بر جوامع روستایی
کوچک در منطقه آمازون نشان داد پروژههای مذکور از طریق سازماندهی ،آموزش ،افزایش آگاهی ،تنوع
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انواع و اشکال تولید ،در افزایش ظرفیت و سازگاری جوامع محلی و در نتیجه توسعه روستایی نقش موثری
داشته است.
مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش نشان میدهد در راستای رسیدن به توسعه روستایی،
شیوهها و جنبههای مختلفی وجود دارد و با توجه به بنیانهای جغرافیایی متفاوت حاکم بر مناطق و
روستاها ،باید برای هر فضای جغرافیایی راهکارهای متناسب با آن فضا را شناسایی و عملیاتی کرد.
بنابراین ارائه یک راهبرد و راهکار ثابت برای توسعه سکونتگاههای روستایی ممکن است به اتالف منابع
طبیعی ،انسانی و سرمایههای موجود منجر شود .هر فضای جغرافیایی برنامهریزی عملیاتی درخور و
متناسب با بنیانهای جغرافیایی خود را میطلبد و در فرایندی مشارکتی میتوان راهکارهای عملیاتی
متناسب با توسعه روستاها را شناسایی و جهت اجرا ارائه کرد .الزم به یادآوری است که عنصر کلیدی که
باید در این زمینه فراموش نشود در نظر گرفتن مشارکت فعال روستاییان در مراحل مختلف مطالعات و
اجرای آن است که میتواند تضمینکننده موفقیت برنامههای مطالعاتی و اجرایی توسعه روستایی باشد.
 )3روش تحقیق
] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09
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این پژوهش کاربردی با روش توصیفی ـ تحلیلی و در بازه زمانی  7ماهه (دیماه  1396تا اوایل
مردادماه  )1397انجام شده است .محدوده مورد مطالعه ،سکونتکاههای روستایی واقع در شهرستان ثالث
و باباجانی است که از میان آنها ،چهار روستای تاکانه ،قالیچه ،نیمهکاره و کانی خنجر که در زلزله 1396
خسارات زیادی را متحمل شدهاند ،به صورت هدفمند انتخاب شدهاند .ابزار اصلی پژوهش در گردآوری
دادهها ،پرسشنامه محققساختهای است که بهصورت مشارکتی و با برگزاری جلسات گروهی و مصاحبه با
اهالی تنظیم شده است و با برگزاری چندین جلسه گروهی با روستاییان و افراد سرشناس و مدیران
روستایی ،اطالعات موردنیاز گردآوری شد .پس از چند بار اصالح و با مشارکت فعال روستاییان در فرایند
طراحی آن ،پرسشنامه نهایی در چهار بخش اصلی تنظیم شد .بخش اول مربوط به اطالعات روستا شامل
جمعیت ،وضعیت سواد ،اشتغال سرپرستان خانوار ،منبع اصلی درآمد ،آسیبهای جانی و جسمی ناشی از
زلزله و تخریب مساکن روستاها و بخش دوم مربوط به دادههای مربوط به همه خانوارها (سرشماری) و
بخش سوم مربوط به نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیدهای توسعه روستایی بوده که متناسب با شرایط
روستاهای مورد مطالعه و در طیف پنجقسمتی لیکرت (بسیار کم= ،1کم= ،2متوسط= ،3زیاد= ،4بسیار
زیاد= )5طراحی شد .بخش چهارم پرسشنامه ،در قالب چندین پرسش باز ،مشکالت جامعه روستایی
زلزلهزده و راهکارهای پیشنهادی از سوی جامعه محلی برای توسعه روستایی و دیگر موارد را شامل می-
شود .پس از تدوین مشارکتی پرسشنامه 8 ،جلسه گروهی (ترکیبی از شورا ،دهیار ،معتمدین و افراد
سرشناس روستاها) جهت تکمیل پرسشنامهها تشکیل و با همفکری آنها تکمیل شد .در این پژوهش در
مرحله نخست شناخت همهجانبهای از ویژگیهای روستاها (اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی و
کالبدی) به دست آمد؛ در مرحله بعد با استفاده از نتایج پرسشنامه مهمترین نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها
و تهدیدهای روستاها شناسایی شده و با استفاده از مدل سوات استراتژی توسعه روستایی در محدوده
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مطالعاتی ،از دیدگاه روستاییان و با رویکرد مشارکتی ترسیم شد .در مرحله پایانی ،گروه کارشناسان و
متخصصان توسعه روستایی با در نظر گرفتن وضعیت موجود و با دیدگاه توسعه پایدار ،راهکارها و
پیشنهادهای روستاییان را پاالیش و بازبینی کرده و در نهایت پروژههای عملیاتی برای توسعه روستاها
تعریف و اولویتبندی شد .قلمرو مطالعاتی (شکل  ،)1چهار روستای قالیچه ،تاکانه ،نیمهکاره و کانی
خنجر واقع در شهرستان ثالث و باباجانی است که بر اساس نتایج آخرین سرشماری نفوس و مسکن در
سال  ،1395شامل  251خانوار و  995نفر جمعیت میباشند (جدول  .)1این روستاها تقریباً در 15
کیلومتری نقطه صفر مرزی با کشور عراق قرار دارند و قبل از بسته شدن مرزها در سال گذشته ،منبع
اصلی تأمین درآمد آنها ،فعالیت و تجارت خرد مرزی بوده است .علیرغم محرومیتهای اقتصادی،
زیرساختی ،اجتماعی و  ،...در آبان ماه سال  1396زلزله مخربی در این منطقه روی داد که فوت  6نفر در
روستای نیمهکاره ،مصدومیت شدید بیش از  30نفر و نیز تخریب و آسیب جدی به همه واحدهای
مسکونی روستاها را در پی داشت.
جدول  .1تقسیمبندیهای سیاسی و ویژگیهای جمعیتی روستاهای موردمطالعه
شهرستان

روستا

بخش دهستان

موقعیت

ثالث و
باباجانی

مرکزی خانه شور

کانی خنجر
قالیچه

پایکوهی

تاکانه
مجموع

-

-

-

-

 31کیلومتر

94

341

159 182

 27کیلومتر

41

152

74 78

 30کیلومتر

109

478

230 248

 30کیلومتر

7

24

14 10

-

251

995

477 518
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شکل  .1موقعیت روستاهای موردمطالعه
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خانوار

جمعیت مرد زن
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 )4یافتههای تحقیق

ویژگیهای عمومی روستاها

از دید جمعیت (جدول  ،)2روستاهای زلزلهزده و مرزی موردمطالعه ،دارای روند کاهشی جمعیت
بودهاند ،بهطوریکه جمعیت این روستاها از  1179نفر در سال  ،1385به  995نفر در سال 1395
کاهشیافته و دارای درصد کاهش سالیانه  -1/68بودهاند .این وضعیت برای پایداری جمعیت در مرزهای
کشور ،میتواند بهعنوان چالش مهمی مطرح گردد .دلیل اصلی این وضعیت را میتوان به نبود فرصتهای
شغلی ،فقر و کمبود درآمد ،ضعف زیرساختهای آموزشی ،ارتباطی و بهداشتی نسبت داد که در نهایت به
مهاجرت روستاییان به شهرها منجر شده است .بیگمان پس از زلزله چالشها و مشکالت جامعه روستایی
در فضای مرزی ناپایدارتر شده است و در صورت تداوم میتواند روند مهاجرت و کاهش جمعیت را تشدید
نماید.
جدول  .2روند تغییرات جمعیتی در روستاهای موردمطالعه
روستا

جمعیت در دورههای آماری

درصد رشد ساالنه جمعیت

قالیچه

573

438

478

-1/8

تاکانه

84

49

24

-11/78

نیمهکاره

372

210

341

-0/87

کانی خنجر

150

97

152

0/1

مجموع

1179

794

995

-1/68

منبع :مرکز آمار ایران.1395 ،

شناسایی استراتژی توسعه روستاهای زلزلهزده مرزی

نتایج تجزیهوتحلیل نقاط قوت توسعه روستایی در محدوده مطالعاتی نشان میدهد (جدول  )3در
بین  25مؤلفه واقع در نقاط قوت ،سه مؤلفه کسب درآمد ،اشتغال و تأمین کاالی موردنیاز از طریق مرز با

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.31.12.5

یافتههای حاصل شده نشان میدهد حدود  43درصد مردان سرپرست خانوار ،بیسواد بوده و بقیه
دارای تحصیالت در سطح ابتدایی و راهنمایی هستند و حدود  53درصد زنان سرپرست خانوار ،بیسواد
بوده و بقیه دارای تحصیالت در سطوح ابتدایی و راهنمایی هستند .در ارتباط با وضعیت شغلی سرپرستان
خانوار ،یافتهها نشان داد حدود  39درصد بیکار بوده و در میان افراد شاغل ،کارگری در شهرهایی مانند
اهواز ،سرعین ،عسلویه ،تهران ،کرج ،منجیل شغل اکثر روستاییان است .همچنین یافتهها نشان داد منبع
اصلی تأمین معیشت حدود  90درصد خانوارها ،یارانه است .در خصوص آسیبها ناشی از زلزله یافتهها
نشان داد  6نفر از اهالی روستای نیمهکاره براثر زلزله جان خود را از دست داده و  33نفر دچار
مصدومیت جدی شدهاند .همچنین یافتهها نشان میدهد در اثر زلزله اخیر درمجموع  60درصد واحدهای
مسکونی روستاهای مورد مطالعه بهصورت کامل تخریبشده و بقیه واحدها به شدت آسیب دیدهاند.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09
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1390

1395

-
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وزن نهایی1مشابه  ،0/254بیشترین وزن را به خود اختصاص دادهاند .دیگر نقاط قوت موردبررسی مانند
همکاری ،مشارکت ،اعتماد بین روستاییان و همکاری با ساکنان روستاهای مجاور ،که بهنوعی از متغیرهای
تشکیلدهنده سرمایه اجتماعی هستند ،در جهت توسعه روستایی در محدوده مطالعاتی دارای اهمیت
قابلتوجهی هستند .همچنین از  31مؤلفه قرار گرفته در نقاط ضعف (جدول  ، )3چهار مؤلفه بیکاری،
نداشتن سرمایه نقدی ،تخریب منازل مسکونی و تخریب محل نگهداری دام با وزن نهایی مشابه ،0/150
بیشترین وزن را دارند .البته دیگر نقاط ضعف موردبررسی مانند بسته شدن مرز و از دست رفتن مشاغل و
کاهش درآمد نیز دارای اهمیت قابلتوجهی هستند.
جدول  .3نتایج تجزیهوتحلیل عوامل داخلی مؤثر بر توسعه روستایی
نقاط قوت

نقاط ضعف

وزن نهایی

وزن نهایی

اشتغال روستاییان از اقتصاد مرز

 0/254نداشتن سرمایه نقدی

0/150

تأمین کاالی موردنیاز از مرز

 0/254بسته شدن مرز و از دست رفتن مشاغل

0/144

تعداد نیروی کار در روستا

 0/151کندی روند بازسازی

0/080

تعداد نیروی کار متخصص در روستا

 0/097بسته شدن مرز و کاهش درآمد

0/144

میزان کسب درآمد از باغات

 0/026نداشتن حرفه و تخصص شغلی

0/090

سرمایه نقدی روستاییان

 0/027نبود فرصت شغلی

0/108

مالکیت دام

 0/143دسترسی دشوار به تسهیالت بانکی

0/075

تولید فراوردههای لبنی (شیر ،روغن و )...

 0/037مقرونبهصرفه نبودن دامداری

0/067

میزان زمین در اختیار روستاییان

 0/117مقرونبهصرفه نبودن زراعت و باغداری

0/067

مهاجرت و کاهش جمعیت روستا

تنوع شغلی در روستا

 0/041احساس محرومیت

0/098

تخصص زنان در قالیبافی

 0/072پریشانی و اضطراب

0/098

همکاری و مشارکت بین روستاییان

 0/159خشک شدن منابع آب روستا

0/108

اعتماد روستاییان به یکدیگر

 0/159تخریب منازل مسکونی

0/150

همکاری با ساکنان روستاهای مجاور

 0/151تخریب محل نگهداری دام

0/150

زمین باکیفیت برای زراعت و باغداری

 0/095تخریب مکانهای عمومی روستا

0/069

مناسب بودن شیب زمینها

 0/051کاهش مراتع و چراگاهها

0/077

دسترسی به منابع آب

 0/040ضعیف بودن خدمات آموزشی

0/058

جاذبه گردشگری در روستا

 0/023خدمات خانه بهداشت

0/049

پوشش جنگلی و مرتع

 0/151خدمات آب و برق

0/043

ذخایر سنگ آهک و ماسه

 0/072کیفیت کم معابر درون روستا

0/063

نزدیکی به جادههای ارتباطی

 0/156کیفیت پایین جادههای بین روستایی

0/090

وجود گیاهان دارویی

 0/036نبود و دوری از بازار و فروشگاه

0/134

ریزش باران و برف در زمان مناسب

 0/030نبود کارگاه و کارخانه

0/105

 - 1جهت رعایت اختصار ،از ذکر اعداد مربوط به ضریب اولیه ،ثانویه و رتبه مولفهها ،خودداری شده است.

0/067
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میزان باغات در اختیار روستاییان

0/072

فعال نبودن صندوقهای اعتباری خرد

0/084

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

کسب درآمد روستاییان از طریق مرز

 0/254بیکاری

0/150
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سرمایهگذاری ناچیز بخش دولتی

0/072

عدم توجه بخش خصوصی به فعالیت در این روستاها

0/072

فعال نبودن تعاونیهای روستایی

0/067

ناامنی جانی در مرز

0/027

ناامنی مالی در مرز

0/030
2/792

 2/670مجموع
منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

جدول  .4نتایج تجزیهوتحلیل عوامل خارجی مؤثر بر توسعه روستایی
فرصتها

تهدیدها

وزن نهایی

وزن نهایی

احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی

 0/230کاهش جمعیت جوان روستا

0/435

احداث بازارچه محلی

 0/287گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر و الکلی

0/025

ترویج و توسعه صنایعدستی

 0/288گرایش به مهاجرت از روستا

0/336

ترویج و توسعه صنایعدستی برای بازار

 0/275گرایش جوانان روستا به مهاجرت به کشور عراق

0/033

ترویج و توسعه دامداری (دام سبک)

 0/301کاهش سطح رفاه و کیفیت زندگی روستاییان

0/231

تولید فراوردههای دامی برای صادرات به عراق

 0/258از بین رفتن تدریجی منابع محیطی (مرتع و پوشش جنگلی)

0/266

توسعه گردشگری روستایی

 0/039آتشسوزی مراتع بهواسطه از بین رفتن دامداری

0/140

استفاده از پروژه انتقال آب برای توسعه کشاورزی

 0/430فشار بر شهرهای همجوار بهواسطه مهاجرت روستاییان

0/124

کاشت و پرورش گیاهان دارویی

 0/132کاهش اعتماد به نهادهای متولی

0/221

استفاده از پروژه انتقال آب برای پرورش ماهی

 0/123گرایش جوانان به همکاری با گروههای معاند

0/038

تشکیل صندوقهای قرضالحسنه روستاییان

 0/232گرایش جوانان به قاچاق لوازم غیرقانونی

0/134

تشکیل تعاونیهای روستاییان

 0/202خالی از سکنه شدن روستا

0/455

مجموع

3/1

مجموع
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2/930
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امکان توسعه باغات

 0/301مهاجرت روستاییان

0/401

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

نتایج تجزیه و تحلیل فرصتهای توسعه روستایی نشان میدهد از  13فرصت شناساییشده (جدول
 ،)4استفاده از پروژه انتقال آب برای توسعه کشاورزی با وزن نهایی  0/430و توسعه باغات و ترویج و
توسعه دامداری (دام سبک) با وزن نهایی مشابه  ،0/301بیشترین وزن را دارند .دیگر فرصتها مانند
احداث بازارچه محلی ،ترویج و توسعه صنایعدستی و فراوردههای دامی برای بازار داخلی و صادرات به
کشور عراق نیز دارای اهمیت قابلتوجهی هستند .همچنین در میان  13تهدید شناساییشده (جدول ،)4
خالی از سکنه شدن روستا ،کاهش جمعیت جوان روستا و مهاجرت روستاییان به ترتیب با وزن نهایی
 0/435 ،0/455و  ،0/401بیشترین وزن را دارند .دقت در ماهیت تهدیدهای شناسایی شده نشان میدهد
در صورت بیتوجهی به آنها ،پایداری و نگهداشت جمعیت در این فضاهای مرزی ،با چالشهای جدی
روبهرو خواهد شد.
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در بررسی تطبیقی در مدل سوات از نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیدهای شناسایی شده،
جهت ارائه استراتژیهای مناسب ،ضریب نهایی هر یک از بخشهای چهارگانه محاسبه شد و با استفاده از
نمودار تارعنکبوتی نمایش داده شده است (جدول  5و شکل  .)2کشیدگی نمودار به سمت فرصتهای
توسعه روستایی نشان میدهد که باوجود نقاط ضعف و تهدیدهای توسعه روستایی ،کماکان وزن نهایی
فرصتهای توسعه روستایی بیشتر است و این فرصتهای بالقوه با برنامهریزی منسجم میتواند به توسعه
و پایداری جمعیت این سکونتگاهها کمک کند.

جدول  .5امتیاز نهایی شاخصهای چهارگانه
شاخص

امتیاز نهایی

قوتها

2/67

ضعفها

2/793

فرصتها

3/1

تهدیدها

2/93

شکل  .2بررسی تطبیقی نقاط چهارگانه موردبررسی در مدل سوات
منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.31.12.5

مشخص شدن وضعیت کلی نقاط چهارگانه مدل سوات ،تحلیل عوامل استراتژیک را ممکن میسازد.
طی این فرایند عواملی که دارای باالترین وزن نهایی بودهاند ،از دیگر عوامل تفکیک شدهاند (جدول .)6
در واقع این عوامل ،مبنا و پایهی تدوین استراتژی در جهت توسعه روستایی در محدوده مطالعاتی هستند.

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

منبع :یافتههای تحقیق1397 ،
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یپی
جدول  .6نتایج تجزیهوتحلیل عوامل استراتژیک
عوامل استراتژیک

وزن نهایی

عوامل استراتژیک

وزن نهایی

کسب درآمد روستاییان از طریق مرز

0/254

بسته شدن مرز و کاهش درآمد

0/144

اشتغال روستاییان از اقتصاد مرز

0/254

استفاده از پروژه انتقال آب برای توسعه کشاورزی

0/430

تأمین کاالی موردنیاز از مرز

0/254

امکان توسعه باغات

0/301

همکاری و مشارکت بین روستاییان

0/159

ترویج و توسعه دامداری (دام سبک)

0/301

اعتماد روستاییان به یکدیگر

0/159

ترویج و توسعه صنایعدستی

0/288

بیکاری

0/150

احداث بازارچه محلی

0/287

نداشتن سرمایه نقدی

0/150

خالی از سکنه شدن روستا

0/455

تخریب منازل مسکونی

0/150

کاهش جمعیت جوان روستا

0/435

تخریب محل نگهداری دام

0/150

مهاجرت روستاییان

0/401

بسته شدن مرز و از دست رفتن مشاغل

0/144

گرایش به مهاجرت از روستا

0/336

منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

الزم به ذکر است در راهبرد رقابتی ـ تهاجمی ،تمرکز بر حداکثر ـ حداکثر یا بر نقاط قوت درونی و
فرصتهای بیرونی استوار است .درواقع استراتژیهایی هستند که بر پایه بررسی راههایی که یک مجموعه
میتواند برای بهرهگیری از نقاط قوت خود و بهمنظور سود بردن از فرصتها بپیماید ،طراحی و ساخته

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.31.12.5

شکل  .3تعیین اولویت استراتژی براساس روش IEA
منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

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

در ادامه ماتریس استراتژیها و اولویتهای اجرایی تهیه شده که بدین منظور تقاطع مجموع وزن
نهایی عوامل داخلی و خارجی موردبررسی بر روی شکل پایه در مدل سوات طراحی شده است .در واقع با
مشخص شدن تقاطع مجموع وزن نهایی عوامل داخلی و خارجی راهبرد مناسب برای توسعه روستایی
مشخص شده است (شکل  .)3در بین چهار استراتژی موجود ،استراتژی رقابتی ـ تهاجمی ،مناسبترین
استراتژی جهت توسعه روستایی محدوده مطالعاتی است.
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میشوند .این راهبرد ،برخالف راهبردهای دفاعی که یک راهحل واکنشی (عکسالعمل) هستند ،راهبرد
تهاجمی بوده و یا درواقع یک راهحل کنشگر (عمل) است؛ بنابراین با استناد به استراتژی شناساییشده
برای توسعه روستایی در محدوده مطالعاتی باید تکیه محققان بر نقاط قوت و فرصتهایی مانند کسب
درآمد ،اشتغال و تأمین کاالی موردنیاز از راه مرز ،همکاری ،مشارکت و اعتماد میان روستاییان ،فرصت
استفاده از پروژه انتقال آب برای توسعه کشاورزی و توسعه باغات ،ترویج و توسعه دامداری (دام سبک)،
ترویج و توسعه صنایعدستی و  ،...باشد.
مهمترین چالشها و راهکارهای توسعه روستایی از دیدگاه جامعه محلی

برای شناخت بیشتر وضع موجود از دیدگاه جامعه محلی ،در این بخش مهمترین چالشها و
راهکارهای توسعه روستایی از نگاه جامعه محلی بررسیشده است .از دیدگاه جامعه محلی بسیاری از
چالشهای توسعه روستایی (جدول  )7به سه عامل زمینلرزه اخیر ،بسته شدن مرز و گذر تونل انتقال آب
قطعه  2نوسود ـ گرِدِ قاسمان مربوط میشود که هر یک از این عوامل مشکالت فراوانی را برای جامعه
مرزنشین به وجود آورده است.

ردیف

چالش

چالش

ردیف

1

ویرانی فضای مسکونی و معیشتی در اثر زمینلرزه

7

کمتوجهی  /بیتوجهی مسئولین و مدیران به مشکالت روستاییان

2

روند کند بازسازی و باال رفتن هزینه بازسازی (اعم از وام و
لوازم ساختمانی)

8

افزایش سطح اضطراب و پریشانی و افسردگی پس از زمینلرزه در میان
برخی گروههای سنی بهویژه سالخوردگان ،کودکان و زنان

3

بسته شدن مرز و قطع شدن سرچشمه امرارمعاش

9

دوری از مراکز خرید ،هزینه باالی رفتوآمد به شهر

4

بنیه مالی ضعیف جهت بازسازی خانهها

10

ضعف زیرساختهای بهداشتی ،آموزشی و تفریحی

5

بیکاری و نبود منبع کسبوکار

11

مقرونبهصرفه نبودن کار کشاورزی و دامی در روستا

6

کاهش شدید منابع آب و خشک شدن چشمهها بهواسطه
گذر تونل انتقال آب از نزدیکی روستا

12

ضعف خدمات زیرساختی بهویژه جادههای میان روستایی

منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.31.12.5

در ادامه از دیدگاه جامعه محلی ،راهکارهای پیشنهادی آنها برای توسعه روستایی بررسیشده است.
دقت در ماهیت راهکارهای پیشنهادی از سوی روستاییان (جدول  )8آشکارکننده این مطلب است که
بیشتر راهکارهای ارائهشده در راستای راهبرد رقابتی ـ تهاجمی (مستخرج از نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و
تهدید) بوده و بهنوعی راهکارهای ارائهشده بهخوبی در راستای راهبرد شناساییشده هستند .بازبینی کوتاه
راهکارهای شناساییشده نشان میدهد که راهکارهای ارائهشده روستاییان بیشتر بر محورهای حمایتی ـ
اقتصادی درباره بازسازی پس از زمینلرزه ،بازگشایی مرز و امکان استفاده از پروژه انتقال آب و همچنین
محورهای اجتماعی درباره برگزاری دورههای آموزشی تابآوری در برابر زمینلرزه و فنآموزی و محور
زیرساختی درباره واگذاری امکانات زیرساختی به روستاییان ،تأکید دارد.

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

جدول  .7مهمترین مشکالت از نگاه ساکنان روستاهای زلزلهزده و مرزی
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یپی
جدول  .8برجستهترین راهکارهای روستاییان برای توسعه روستایی
راهکار

ردیف
1

کمکهای مالی بالعوض و وام بدون بهره برای ساخت خانهها و فضای معیشتی تخریبشده

2

بازگشایی(مشروط) مرز برای امرارمعاش روستاییان

3

فراهم کردن امکان استفاده روستاییان از پروژه انتقال آب برای توسعه کارهای کشاورزی

4

برگزاری دورههای آموزشی و ترویجی تابآوری در برابر بالیای طبیعی با تأکید بر زمینلرزه

5

برگزاری دوره آموزشی صنایعدستی بهویژه در زمینه قالیبافی ،فرشبافی و گیوهبافی برای بهکارگیری نیروی
کار زنان و افزایش گوناگونی شغلی در روستا

6

بهبود کیفیت جادههای میان روستایی

7

افزایش سطح خدمات بهداشتی و درمانی در سطح روستا

8

همکاری بیشتر جهاد کشاورزی با روستاییان برای خرید ابزار کشاورزی

9

ساخت فضای عمومی و پارک جهت گذران اوقات فراغت روستاییان بهویژه کودکان و نوجوانان روستا

10

پشتیبانی دامپزشکی و جهاد کشاورزی از دامداران بهویژه در زمینه پیشگیری از بیماری
منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

پاالیش و ارائه پروژههای عملیاتی توسعه روستایی با رویکرد مشارکتی

الف) برنامههای اجرایی و عملیاتی در بعد اقتصادی

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

با توجه به فراهم شدن شناخت همهجانبه از وضعیت موجود روستاهای زلزلهزده مرزی و بازگفت
دیدگاه جامعه محلی درباره توانمندیهای و چالشهای توسعه روستایی و همچنین راهکارهای پیشنهادی
از سوی آنها ،دستاورد نشستهای مشارکتی را به روستاییان واگذار کرده و با همکاری و هماندیشی با
آنها و کارشناسان برنامهریزی روستایی و منطقهای ،پروژههای عملیاتی زیر را برای رسیدن به توسعه
روستایی دانستهاند .نیاز به یادآوری است پروژههای پیشنهادی نیز در یک نشست گروهی به روستاییان
واگذار شده و پس انجام اصالح جزئی ،به دست مردم به تأیید نهایی رسید .همانطور که عنوان شد
پروژههای پیشنهادی با مشارکت فعال روستاییان و همفکری با متخصصان توسعه روستایی شناسایی و
ارائهشده است و در همه مراحل بررسی باال ،اصول برنامهریزی مشارکتی در نظر گرفتهشده است.

 -1بهرهمندی روستاها از سامانه انتقال آب منطقهای برای توسعه اقتصادی کشاورزی:
] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.31.12.5

زیرساختهای آبیاری نزدیک  200هکتار باغ زیتون در دو روستای تاکانه و قالیچه در سالهای گذشته با
بیتوجهی از بین رفته و یا بهشدت آسیبدیده است .شاید یکی از علل بیتوجهی روستاییان به باغها،
رونق کسبوکار مرزی غیررسمی در چند سال گذشته بوده است .با توجه به عبور رودخانه گردهقاسمان از
پاییندست دو روستای تاکانه و قالیچه ،تجهیز و تعمیر ادوات انتقال آب و راهاندازی سامانه آبیاری
هوشمند باغهای زیتون میتواند تأثیر اقتصادی چشمگیری داشته باشد .با توجه به وسعت زمینها و
امکان افزایش سطح زیر کشت ،توسعه این پروژه میتواند با تکمیل زنجیره تولید به رونق اقتصادی منجر
گردد .در مصاحبه با مردم اشاره شد که عبور تونل پروژه انتقال آب قطعه  2نوسود ـ گرده قاسمان از
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منطقه ،برخی چشمههای موقت و دائمی را خشکانده و روستاییان را با چالش مواجه کرده است .در چنین
شرایطی زلزله منابع معیشتی و داراییهای روستاییان را دچار چالش دوچندان کرده است.
 -2ساماندهی فعالیتهای اقتصادی مرز و بهرهمندی هدفمند روستاییان :برخورداری ساماندهی
شده روستاییان از مزیتهای اقتصادی مرز میتواند یکی از راهکارهای اصلی خروج از فقر و توسعه
روستایی باشد .زلزله آسیبهای اقتصادی و زیرساختی و حتی جسمی و روحی سنگینی را بر جامعه
روستایی مرزنشین تحمیل نموده و برای برونرفت از این وضعیت و یا حداقل کاهش آسیبهای واردشده،
میتوان با برآورده کردن خواستههای روستاییان مرزنشین ،به بازآفرینی این سکونتگاههای روستایی کمک
شایانی نمود .ساکنان دارای پیوند خانوادگی و فامیلی با مرزنشینان آنسوی مرز در کشور عراق هستند
که خود میتواند در تبادالت مرزی مؤثر باشد .مرزی بودن اگرچه دارای محدودیتها و تهدیدهایی است
اما میتواند با فراهم نمودن زمینه تبادل کاال میان افراد ساکنان دو سوی مرز ،منافعی را برای آنها به
همراه داشته باشد .این ارتباط که دارای ریشه تاریخی بوده و با اقتصاد روستاییان پیوند خورده را میتوان
با نهادهای مسئول ساماندهی کرد و بهصورت کنترلشده ،فرصتها را برای روستاییان مهیا نمود.
 -3توسعه و گسترش فعالیت صنایعدستی و خرده مشاغل خانگی :گرایش زنان روستایی به

 -4توسعه و افزایش کارایی دامداری :با توجه به محدودیتهای مراتع در منطقه و همزمان رواج

ب) برنامههای اجرایی و عملیاتی در بعد اجتماعی

 -1کارگاههای مدیریت و کاهش استرس و کنترل بیماریهای روانی برای گروههای اجتماعی
مختلف :رخ دادن بیش از  1600پس لزره ،چنان حس دلهره و اضطرابی را در میان روستاییان به وجود
آورده است که بسیاری از ساکنان را دچار اختالل روانی نموده است .با توجه به آسیبهای جسمی و

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.31.12.5

نسبی دامداری سنتی در میان آنها و همچنین صرفه اقتصادی ناچیز این نوع دامداری و اتکای بخش
چشمگیری از خانوارهای کم درآمد به آن ،اصالح نژاد دام و ترویج و حمایت از پرورش دامهای اصالحنژاد
شده و تقویت دامداری به سمت روشهای نوین میتواند در ارتقا اقتصاد محلی مؤثر باشد .از جمله
آموزش شیوه های به روز پرورش دام و نوآوری و تحول برای کارایی بیشتر میتواند به دگرگونی اقتصاد
خانوار بیانجامد.
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مشارکت در فعالیت اقتصادی و کمک به اقتصاد خانوار در کارهایی چون فرشبافی و گیوهبافی فرصتی
مناسب برای توسعه روستایی است و ظرفیتسازی و نهادسازی در زمینه اقتصادی صنایعدستی ضروری
است .باوجود تجربه سنتی زنان در زمینه فرشبافی و گیوهبافی ،الزم است آموزشهای نوین به آنها ارائه
و در کنار آن لوازم و تجهیزات جدید در اختیار آنها قرار داده شود .با توجه به اعالم آمادگی اهالی برای
اهدای رایگان زمین جهت شروع این نوع از فعالیتها ،الزم است در درون بافت هر روستا فضا و محیطی
مناسب و قابلدسترس برای همه زنان را فراهم نمود که زنان روستایی بتوانند در این زمینه فعالیت
نمایند .برای بازاریابی بهینه محصوالت تولیدی ،شکلگیری تعاونیهای محلی برای عرضه داخلی و
خارجی میتواند راهگشا باشد.
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روحی کارگاه کاهش استرس و اضطراب بهویژه برای زنان و کودکان میتواند حس امیدواری و سرزندگی
را در میان روستاییان تقویت نماید.
 -2برگزاری کارگاههای آموزش مهارتهای زندگی و بهداشت خانواده :با توجه به مشکالت آموزش
و تحصیل در سکونتگاههای روستایی مرزی و سطح باالی بیسوادی و کمسوادی در میان سرپرستان
خانوار روستایی بهویژه زنان ،برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه آشنایی آنها با آموزش و آینده فرزندان و
همچنین آشنایی با بهداشت خانواده میتواند در بهبود مؤلفههای اجتماعی و فرهنگی روستا مؤثر باشد.
 -3برپایی رویدادهای فرهنگی و ورزشی :برای کاهش آسیبهای روحی و افزایش حس مشارکت و
سرزندگی در میان روستاییان ،برگزاری مسابقات و درنظر گرفتن هدایا ازجمله برای زنان و جوانان و
مسابقات سنتی مانند کوهنوردی ،آشپزی ،طنابکشی و فوتبال و مسابقات هنری پیشنهاد شده است.
ج) برنامههای اجرایی و عملیاتی در بعد کالبدی و زیستمحیطی

 -1مقاومسازی ساختوسازها :با توجه به تکرار زلزله و تخریب چندباره واحدهای مسکونی ،بازسازی و

 -2احداث خانه فرهنگ :نکته جالبتوجه در بررسیهای مشارکتی ،اعالم نیاز برای احداث فضا و مکانی
عمومی برای برگزاری جلسهها و مراسم عمومی و خانه فرهنگ بهعنوان یک مکان عمومی است .این اقدام
میتواند به تقویت و انسجام میان اهالی در راستای توسعه روستایی مشارکتی مؤثر باشد.
 -3جمعآوری و مدیریت زباله و پسماند :وجود نخالههای ساختمانی مانده از زلزله و نیز انباشت
پسماند غیر بهداشتی از جمله پوشاک نامناسب و دست دوم ارسالی کمک های مردمی و پالستیک در
کنار روستاها ،بدون رعایت اصول بهداشتی ،همیاری و برنامهریزی برای گردآوری و مدیریت کارامد
زبالهها را از سوی نهادهای مرتیط و جامعه محلی بیشتر کرده است.
 -4ایجاد فضای گذران اوقات فراغت کودکان و نوجوان روستا :با توجه به کمبود فضای سرگرمی و
تفریح در روستاها و شیوع تدریجی اضطراب ،پریشانی و افسردگی در میان گروه های اجتماعی ،ساخت
مکان با لوازم و تجهیزات الزم برای سرگرمی کودکان و نوجوانان و حتی سالخوردگان میتواند در پر
کردن اوقات فراغت مؤثر باشد.
امکانات ضعیفی به روستاییان خدمات ارائه میدهند .با توجه به شرایط پس از زلزله و احتمال شیوع
بیماریهای گوناگون و نیاز به ارائه خدمات درمانی و بهداشتی ساخت مراکز دائمی از سوی مردم پیشنهاد
شده است .با توجه به شرایط میتوان خانه فرهنگ و مرکز درمانی را در یک مرکز بنا کرد.
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 -5ایجاد مراکز درمانی :خانه بهداشتهای روستاها تخریبشده و کارکنان آن بهصورت موقتی و با
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مقاومسازی واحدهای موجود از اولویتهای اصلی به شمار میرود .در این میان طراحی و اجرای فرایندی
دقیق برای بازسازی با مشارکت سازمان نظاممهندسی ساختمان و بنیاد مسکن ضروری است.
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هدف این پژوهش شناسایی و اولویتبندی نیازهای روستاهای زلزلهزده از دیدگاه ساکنان و در یک
فرایند مشارکتی است .سکونتگاههای روستایی موردمطالعه پیش از زمینلرزه دارای تنگنا و ضعف و
نابرخورداری از زیرساختهای اقتصادی ،زیرساختی ،آموزشی ،بهداشتی ،رفاهی و ارتباطی بودهاند.
همزمان با بسته شدن مرز و از میان رفتن یک منبع کلیدی تأمین معیشت روستایی ،زمینلرزه ویرانگر
آبانماه  ،1396چالش را پیچیدهتر و ناگوارتر کرده است .پیش از زمینلرزه ،روستاها دارای روند کاهش
جمعیت بودهاند و با رویداد زمینلرزه ،چالشهای روستاییان بیشازپیش شده و چهبسا روند مهاجرت
شتاب بیشتری خواهد گرفت؛ بنابراین با نمایان شدن این دشواریها ،بیشتر روستاهای زلزلهزده با از
دست دادن جمعیت خود و بهنوعی تخلیه شدن روبرو هستند ؛ در این شرایط پرسش پایهای این است که
برای پیشگیری از این وضعیت و ماندگاری روستاییان در این منطقه مرزی چه باید کرد؟ در این راستا
برنامهریزی هماهنگ و فراگیر در فرایندی مشارکتی برای ارزیابی ظرفیتهای توسعه مکان و چگونگی
بهرهگیری از آن برای بهبود شرایط زیست پایدار بسیار ضروری است .دستاوردهای پژوهش نشان میدهد
که از دیدگاه روستاییان راهبرد تهاجمی ـ رقابتی فراخورترین راهبرد است که تأکید آن بر نقاط قوت
درونی و فرصتهای بیرونی روستاها برای رسیدن به توسعه روستایی است .در این بررسی چالشهای
جامعه روستایی موردمطالعه و راهکارهای پیشنهادی که در راستای راهبرد شناسایی شد بود و بهنوعی
تأییدکننده نتایج است.
در این بررسی با توجه به ویژگیهای جغرافیایی روستاها ،برای رسیدن به توسعه روستایی راهکارهای
عملیاتی را در سه جنبه اساسی اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی و کالبدی از سوی ساکنان شناسایی
و پیشنهاد شده است .راهکارهای پیشنهادی بیشتر مرتبط با معیشت و شرایط اقتصادی و سپس
پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی زلزله بوده است .درواقع پروژههای عملیاتی دارای اولویت از نگاه
جامعه محلی دو دسته هستند ،دسته نخست به نیازهای عمومی روستاهای کم برخوردار و کم توسعه
یافته مربوط میشوند که بیشتر معیشتی و زیرساختی هستند .دسته دوم برای رفع نیازهای برآمده از
زلزله شکلگرفتهاند که بیشتر جنبه اجتماعی دارند .در این بررسی "مشارکت فعال روستاییان" بهعنوان
حلقه گمشده توسعه روستایی دیده شده است که باید به آن توجه ویژهای شود .با توجه به وزن نهایی
قابلقبول متغیرهای مشارکت و همکاری میان روستاییان ،میتوان در راستای پیشبرد اهداف تعیینشده،
از متغیرهای سرمایه اجتماعی میان روستاییان بهخوبی بهره گرفت .نکته قابلتوجه این است که ساکنان
روستاهای منطقه زلزلهزده در مدت کمکرسانی ،ارتباط و آشنایی بیشتری با گروههای اجتماعی و مردم
شهرها و مناطق کشور پیدا کردند ،اگر مزیتهای مکان آنان را به ماندن در روستا مجاب نکند ،این ارتباط
و شناخت ،انگیزه و توان آنان برای مهاجرت را بیشتر خواهد کرد.
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