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چکيده
روستاها به واسطه در برگرفتن بخش عظيمی از منابع كشور ،میتوانند نقش كليدی در تحق اهداف اقتصاد مقاومتی داشته باشوند كوه
اين امر نيازمند برطرفسازی چالشهای پيشرو است .اين مطالعه با هدف شناسايی و تحليل چالشهای پيشروی تحق اقتصواد مقواومتی
در مناط روستايی شهرستان رودبارجنوب و به روش توصيفی-تحليلی انجام شده است .نو نمونهگيری در اين پووهش ،تصادفی طبقوهای
میباشد .برای اينكار ،از بين مراكز سکونتگاهی اين دهستان 7 ،روستای دارای جمعيت با،ی  011نفر و توانا در امر كشاورزی (بوه عنووان
مهنترين فعاليت منطقه) ،به عنوان نمونه مکانی انتخاب شدند كه روی هن رفته ،جمعيتی بالب بر  0005نفر را تشکيل میدهند كه با استفاده
از روش فرمول كوكران و طب محاسبه خطای  1درصد 017 ،نفر به عنوان نمونه آماری جهت پرسشگری انتخاب شدند .اين فرايند در بازه
زمانی سال  0351اجرا شد .برای تحليل دادهها و اولويتبندی چالشها از تحليل عاملی استفاده شد .در انتها با استفاده از نرمافزار پروميته به
رتبهبندی روستاهای مورد نظر پرداخته شد .نتايج بهدست آمده نشان داد در بين مهونتورين چوالشهوای تحقو اقتصواد مقواومتی ،مولفوه
مخاطرات محيطی بيشترين ضري اثرگذاری را دارا میباشد .نتايج حاصل از نرمافزار پرومبته نشان داد؛ روسوتاهای علویآبواد و عبودل آبواد
نسبت به شاخ های عاملی مشخ

شده در اولويت اول قرار گرفتهاند .با توجه به اينکوه روسوتاهای موذكور ،مهود اسوتعدادهای مختلو

اقتصادی است ،پيشنهاد میشود با اجرای طرحهای صنايع ريسندگی ،حصيربافی ،پرورش طيور ،طرحهای دامداری و دامپروری ،زنبورعسول،
اجرای طرحهای مختل كشاورزی و كشت گياهان دارويی پرداخته شود كه میتواند زمينه ساز تحولی برزگ در روستاها باشد.
كلمات كليدی :اقتصاد مقاومتی ،توسعه روستايی ،تحليل عاملی ،دهستان رودبار جنوب.

 -0استاديار گروه جغرافيا ،دانشگاه فردوسی مشهد
 -0دانشجوی دكتری جغرافيا و برنامه ريزی روستايی دانشگاه فردوسی مشهد
 -3دانشجوی كارشناسی ارشد جغرافيا و برنامه ريزی روستايی دانشگاه فردوسی مشهد
(*-نويسنده مسئول)ssojasi@um.ac.ir :
DOI: 10.22048/rdsj.2020.202560.1819
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مقدمه

خود با عنوان "توسعه كشاورزی و اقتصواد مقواومتی ،جوايگزين

در ادبيات آكادمی اقتصادی ،كلموه اقتصواد مقواومتی وجوود

نفت" بيان داشتند؛ توسعه كشاورزی ،افزايش توليدات كشاورزی،

ندارد و شايد بتوان گفت كه بورای اولوين بوار اسوت كوه چنوين

را در پی خواهد داشت كه منجر به افزايش صادرات غير نفتوی و

تعبيوری در مفواهين اقتصوادی مطورح مویشوود (سورخهدهوی،

كاهش واردات میشود .نکوئینائينی ( )0353در پووهش خود بوا

 .)03500كه تأكيد عمده آن اتکاء به توانمندیها و رفيتهوای

عنوان "سنجش پايداری نظامهوای بهورهبورداری كشواورزی در

داخلی در توسعه اقتصادی است .واژه اقتصواد مقواومتی بور ايون

راستای اهداف اقتصاد مقاومتی" بيان میكند؛ نظام بهرهبورداری

موضو د،لت میكند كه فشارها و ضربههای اقتصادی از سوی

سهامی زراعی با توجه به سه اصول هونپيونودی ،امتيازمنودی و

نيروهای متخاصن سد راه پيشرفت جامعه است كوه بايود بور آن

مسئوليتپذيری زراعی و تعاونی توليد با درنظر گرفتن سه اصول

غلبه كرد و با تقسين فشارها به دو دسته داخلی و خوارجی موی-

حاكميت ،مالکيت و فاعليت ،از طري ايجاد تنو در توليودات ،در

توان بحو را بهتور درک كورد .در رأس فشوار خوارجی تحورين

ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و زيست محيطی در راستای دستيابی به

اقتصادی و در بخش داخلی نيز فشار همه نيروهايی كه زمينوه و

اهووداف اقتصوواد مقوواومتی قوورار دارد .دانووش جعفووری و كريمووی

بستر مناس را بورای تحقو اهوداف سياسوتهوای فشوارهای

( )0351در پووهش خود با عنوان "نفت ،برنامه ششن توسوعه و

خارجی فراهن میكننود ،وجوود دارد (دانوايی .)0350 ،همچنوين

اقتصاد مقاومتی" بيان داشتند؛ جهتگيوری برناموه ششون بايود

الگوی اقتصاد مقاومتی يک الگوی اسوالمی اسوت كوه كيفيوت

زمينهسازی برای جذب صنعت نفت در اقتصاد ايران باشد و خوام

تعامل و ارتباط اقتصادی با كشورهای خارجی را تعيين میكند به

فروشی نفت به فراموشی سپرده شود و بجوای خوامفروشوی ،بوا

گونهای كه از سويی نوا ر بوه اوضوا داخلوی اقتصواد كشوور و

بکارگيری نفت در حمل و نقل ،صنعت بويوه پتروشيمی ،مصارف

پوشش نقاط ضع است و از سوی ديگر با اتکا بور نقواط قووت

خانگی و تجاری و توليود بورق بهوره بورد و از طريو صوادرات

اقتصاد داخلی ،حقوق پايمال شده ملت را از كشوورهای متجواوز

خودرو ،پتروشيمی يا برق درآمدزايی كرد و بودين ترتيو ارزش

استيفاء كند (دهقانپور و همکاران .)0351،به عبارت ديگر اقتصاد

افزوده ايجاد كرد و باع رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتی شود.

مقوواومتی يووک جريووان سياسووت زده كوتوواه موودت در راسووتای

دانايی ( )0350در پووهش خود بوا عنووان "اقتصواد مقواومتی و

ايدئولوژيک سياسی نيست ،بلکه يک فرآيند و راهبرد كالن است

افزايش بهرهوری" بيان میكند؛ در سطح ملی رقابوت از طريو

و مربوط به دورهی تحرين نخواهد بوود و اگور تموام هجموههوا

بهووره وری بووا،تر امکووان پووذير اسووت .بووا رشوود بهووره وری،

پايان يابند ،باز هن تمامی عناصری كه در سياسوتهوای كوالن

استانداردهای زندگی افزايش میيابد .افوزايش سوطح بهورهوری

اقتصاد مقاوتی وجود دارد جوزو برناموههوای كشوور خواهود بوود

افووزايش قوودرت اقتصووادی را بووه دنبووال دارد و افووزايش قوودرت

(سليمانی و سيدحسونزاده يوزدی .)0350 ،در پوی اهميوت ايون

اقتصادی میتواند منجربه افزايش قودرت سياسوی شوود .بهبوود

موضو  ،تاكنون مطالعات متعوددی در رابطوه بوا مباحو كوالن

بهرهوری در سطح دولت مورد توجه جوامع مختل قورار گرفتوه

اقتصاد مقاومتی انجام گرفته است كه اهن ايون مطالعوات را بوه

است .راثی و محسنی زنوزی ( )0350در پووهش خود بوا عنووان

تقکيک سال آمده است .كرين و همکواران ( )0353در پوووهش

"بررسی مثلفههای اقتصاد مقاومتی در نظوام درآمودی دولوت و
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تأثير آن بر رشد اقتصادی ايران" بيوان مویكننود؛ كوه در كوتواه

در نواحی روستايی ،سنتی بودن شيوههای توليود و پوايين بوودن

مدت و بلندمدت نسبت درآمدهای نفتی تأثير مثبوت و بور رشود

سطح بهورهوری ،آسوي پوذيری شوديد منووابع توليوود و درآمود

اقتصادی كشور دارد ،اما مخارج دولت تأثير بلندمدت معنویداری

روستاييان از بوروز سووانح طبيعوی ،برخوی از مهنترين چوالش-

بر رشد اقتصادی ندارد.

های اقتصادی كه نوواحی روسوتايی بوا آنهوا رو بوه رو هسوتند

مطالعات انجام شده در زمينه اقتصاد مقواومتی گويوای ايون

(عزيزپور و همکاران .)0350 ،كشور ايران نيز در سال های اخيور

است كه تاكنون در اين زمينه مطالعات بسياری صورت گرفته اما

با چالش اقتصادی ناشی از تحرين ها روبرو بوده اسوت (حجوازی

بررسی اين امر در مناط روستايی كه بهبود اقتصاد آنهوا موی-

نيا .)0350 ،در اين راستا يکی از شويوههوای بسويار موثثر بورای

تواند تأثير بسزايی در پيشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی داشته باشد

مقابله با اثرات تحورينهوا ،شوناخت چوالشهوای پويشروی در

صورت نگرفته است .به عبارتی در هيچکدام از آن ها به بررسوی

روستاها است .بررسی و تحليل وضعيت مناط روستايی در ايران

ريشهای مشوکالت اقتصوادی از بعود توسوعه درونزا بوا قابليوت

نشان از آن دارد كه برخی چالشهای اساسوی موجوود ،رويکورد

استفاده از امکانات و رفيتهای محلی نپرداخته اسوت .در ايون

توسعهای برمبنوای اشوتغال در فعاليوت هوای اقتصوادی در ايون

پووهش سعی شده تا بوه دسوتهبنودی ايون چوالشهوا و ميوزان

مناط را با معضل مواجه نموده؛ از جمله مهنترين اين چالشها

تأثيرپذيری روستاها از اين مولفههوا در راسوتای تأكيود بور بعود

میتوان به مواردی همچون؛ عدم زيرساختهای مناسو جهوت

فضايی مورد بررسی قرار گيرد.

ايجاد و توسعه اشتغال مبتنوی برصوادرات و عودم رقابوتپوذيری

از ديرباز نواحی روستايی به عنوان اولين كانونهوای تجموع

محصو،ت و خدمات ارائهشده درمناط روستايی اشاره كرد(نعين

انسان و فعاليتهای انسانی بوده كه در سير تحول خوود شورايط

آبادی .)0350 ،مشکالت سرراه مشاغل روستايی و عدم حمايوت

اقتصادی و اجتماعی متنوعی را تجربه كرده است و در اداموه راه

از اشتغال در اين مناط از جمله مواردی است كوه دردهوههوای

از تأثيرات جهانی بی بهره نبوده است و در مسير فرايندی خوود،

اخيوور سووب افووزايش معضووالت اجتموواعی ،اقتصووادی و ازديوواد

تحو،ت بعدی را در شکل و قال متفاوتی به خود ديده است كه

بزهکاری و توسعه فقر نبودهاست .همچنين بسوياری از توليودات

متاثر از تغيير در ماهيت روابط سياسی و تکنولوژيکی روابط توليد

كشاورزی به دليل عدم انطباق با سوليقه مشوتريان ،انتظوارات را

و همچنين تحو،ت اجتماعی و فلسفی زمان خود است .بررسوی

برآورده ننموده و لذا بوازار مربوطوه بوويوه درسوطح محصوو،ت

تحو،ت فضايی نواحی روستايی در چنود دهوه اخيور نشان موی

صادراتی را از دست میدهد (علن خواه .)0353 ،چنين رويکوردی

دهد كه اين نواحی در سطح ملی ،منطقهای و محلوی بوا چوالش

حتی در بخوش خودمات ،بوه عنووان مثوال توسوعه گردشوگری

های اساسی متعددی در زمينههوای زيسوت محيطوی ،اجتماعی،

در مناط روستايی نيز تا حدود زيادی نمايوان مویباشود .جواموع

فرهنگی ،نهادی و بويوه اقتصوادی ،روبورو هسوتند كووه توداوم

روستايی به دليل نيروی انسانی متبحر و باتجربوه كوه بوه طوور

اين وضعيت هر كشوری را با چالشهای متنو و متعودد روبوورو

معمول توانايی اشتغال به چند كار مختلو را دارنود ،از پتانسويل

خواهد ساخت .زيرا روستاها در برگيرنده بخش قابول تووجهی از

با،يی برای تنو بخشی به اشتغال برخوردارند كه اين رويکرد به

منابع اقتصادی طبيعی و انسانی كشور بووده و از رفيوت بوالقوه

عنوان يکوی از برناموههوای اساسوی درمنواط روسوتايی كمتور

با،يی در اقتصاد مالی میتوانند داشته باشند .اما در حال حاضور،

توسعه يافته دركشورهای پيشرفته مدنظر قرارمیگيرد .نگاهی بوه

گستردگی فقر در محيطهای روستايی ،بيکواری و مسئله اشتغال

آمارهای ارائه شده مربوط بوه تنوو شوغلی در منواط روسوتايی
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در ايران نتايج جالبی را ارائه مینمايود ،از جملوه اينکوه بورخالف

استان كرمان بخصوص مردم رودبارجنوب ،درمیيوابين مردموان

توقعی كه وجود دارد ،در جوامع روستايی مناط محروم كشور از

اين مناط با مشوکالت عديوده ای از جملوه مسوائل معيشوتی،

جملووه دراسووتانهووای سيسووتان و بلوچسووتان ،كرمووان ،ايووالم،

وضعيت نامناس زيرساختها ،مشوکالت بهداشوتی و رفواهی و

هرمزگان ،كهکيلويه و بويراحمد و غيره تنوو شوغلی از شورايط

معضالتی مانند بيکاری ،عودم وجوود منوابع درآمودی بوا وجوود

مطلوبتری نسبت به برخیاستانهای به واهر توسوعهيافتوهتور

استعدادهای فراوان در زمينه های مختل

روزگار مویگذراندنود.

برخوردار است و اين مورد ،نشان از آن دارد كوه رفيوت بوا،يی

اين شهرستان به عنوان دومين منطقه پرجمعيت جنووب اسوتان

برای توسعه دراين مناط محروم وجوود دارد كوه موی تووان بوا

كرمان میباشد كه عمده فعاليت آنها را كشاورزی تشکيل می-

برنامه ريزی دقي و توسعه پايدار ،با زموان و هزينوهای كمتور از

دهد .در حقيقوت فقور و محروميوت و نااميودی از امورار معواش

آنچه در برنامه چشن انداز ديده شده ،محق نمود (رحيمی كلور و

مطلوب در منطقه محل سکونت زمينهسواز مهواجرت از منواط

حمزه ای .)0357 ،به عبارتی ديگر ،برای تحق اهوداف اقتصواد

محروم به مناط برخوردار میشود .مهاجرتی كه با تنگدسوتی و

مقاومتی بايد زمينه توسعه ملی ميسر شوود ،رسويدن بوه توسوعه

بیسرپناهی همراه بوده و در غال موارد تدوامبخش فقر ،افراد را

ملی ،ناگزير به برنامهريزی و توسعه روسوتايی اسوت ،زيورا عودم

مجبور به مهاجرت كرده است و خالی شدن جمعيت فعال ،عموال

برناموه ريوزی و توسوعه روسوتايی مشوکالت فراوانوی را بورای

مناط روستايی را از توسعهبخشی و استفاده حداكثری بازمیدارد

سرزمين ملی ايجاد مینمايد .لذا با نگاهی عمي به تمامی حوزه

(خسرویپور و دلفيان .)0350 ،بنابراين اين مطالعه درصدد اسوت

های اقتصاد ملی و با توجه به اولويت نيازمندیهوای اساسوی در

تا به تدوين ،بررسی و تحليل چالشهای پيشروی تحق اقتصاد

سطح جوامع انسانی به اهميوت و ضورورت توسوعه كشواورزی و

مقاومتی در مناط روستايی شهرستان رودبار جنوب بپوردازد بوه

اقتصاد روستايی در مقابله با دشمنان میتوان پوی بورد(اسودی و

عبارتی ،در پی پاسوخگويی بوه ايون سووأل كليودی اسوت كوه

مذهبيان .)0350 ،چالشهای مطرح شده در سطح جهانی و ملی،

مهنترين چالشها و مشکالت تأثيرگذار بر اقتصواد مقواومتی در

مانع مهمی در راستای قرارگيری محيطهای روستايی و رفيوت

جامعه روستايی كدامند؟ و اينکه كدام يوک از منواط روسوتايی

بالقوه آنها میباشد(گزمن و همکواران .)0100 ،0بوه طوور كلوی

بيشترين چالشهای اقتصادی در رابطه با تحق اهوداف اقتصواد

چالشها و موانع شوکلگيوری اقتصواد مقواومتی در زمينوههوای

مقاومتی را دارند .اميد كه با توجه بيشتر درجهت رفوع مشوکالت

طبيعی ،سياسی ،اجتماعی و اقتصادی در روستاها مطرح میشود.

يادشده درمناط روستايی و برنامهريزیهای مدون و يکپارچه در

از آنجائيکه روستاها و اقتصواد روسوتايی مبنوای توسوعه در هور

اين خصوص ،شواهد رشود و شوکوفايی پايودار ايون منواط بوا

كشوری میباشد و اين موضو نيز در رابطه با كشور ايوران نيوز

رويکووردی مبتنووی بوور توسووعه اقتصووادی و فووراهن شوودن

صدق میكنود .در ايون راسوتا شوناخت چوالش هوا و مشوکالت

زيرساختهای مناس برای ايجاد اشتغال ،دراين مناط باشين.

اقتصادی تأثير گذار در محيطهای روستايی برای تحقو اقتصواد
مقاومتی يک اصل ضروری میباشد.

تحرين ،تدابير قهرآميزی است كه توسط كشور يا گروهوی از
كشورها عليه كشور هدف ،اعمال میشوود (بواقری و همکواران،

در پی تحق اين هدف و با نگاه اجمالی بوه منواط جنووبی

 )0353هدف از اين تحرينها ،بازدارندگی خاص و عمومی اسوت
(عشرتی خليلآبادی و كيوانحسينی  .)0353تحرينها بر كسانی

1- Guzman
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كه در فقر زندگی میكنند ،تأثيرات بيشتری میگذارد ،تا كسوانی

از توان داخلی و مقاومت در مقابل تحرينها بووا ايجواد كمتورين

كه از لحاظ اقتصادی وضوعيت بهتوری دارنود .ايون مصوداق در

بحران است (رومر .)0551 ،3به تعبيور رهبور جمهووری اسوالمی

نواحی روستايی بيشتر مورد توجه است زيرا جمعيوت عظيموی از

ايران ،اقتصاد مقواومتی بورای كشوور ،در هور شورايطی اعون از

افراد در فقر و تنگدستی زندگی می كنند (نئون كرک و نئوومير،0

تحرين يا غيرتحرين ضروری است ،و اين بوه معنای آن است كه

 .)0101در زمانی كه تحرين ها طوو،نیتور باشوند نيوز توأثيرات

بنيان اقتصادی كشور بايد بوه گونوهای سواماندهوی شووود كووه

نووامطلوب بيشووتری بوور نووابرابریهووای درآموودی موویگووذارد

تکانههای جهانی در آن اثرگذار نباشد و با تکيوه بور تووانهوای

(كواكوافسوووورگبور و مهوووادوان .)0101 ،0در چنوووين شووورايطی

داخلی ،به مدل رشد درونزايی برسود كوه روسوتاها نيوز از ايون

كشورهای تحرين شده مو

است بر مبنا و اصول درستی گوام

قاعده مستثنی نيستند (پووهنده.)0351 ،

نهد تا از اين رهگذر بتواند بر تحرينها فائ آموده و تهديودها را

از اهداف اساسی كه اقتصاد مقاومتی در بح توسوعه پايودار

به فرصت تبديل كند و با تکيه بر داشته های انسانی ،گام مهمی

دنبال میكند میتوان به خارج شدن از وابستگی بوه منوابع زيور

در راه پيشرفت كشوور و منواط سوکونتگاهی علوی الخصووص

زمينی و تقويت ساير جنبههوای اقتصوادی بخصووص در بخوش

روستاها بردارند (رحيمی كلور و حمزه ای.)0357 ،

كشوواورزی منوواط روسووتايی ،توانمندسووازی مووردم و افووزايش

بطور كلی ،از الزاموات چندگانوه تحقو اقتصواد مقواومتی و

خوداتکايی اشاره كرد .بر ايون اسواس ،سوه اصول كلوی اقتصواد

نتيجه آن بر بح توسعه روستايی ،تکيوه بور موردم در راسوتای

مقاومتی :استقالل اقتصادی ،رفاه عمومی و پيشورفت اقتصوادی

كاهش وابستگی به نفت و حمايوت از توليود ملوی مویباشود .از

است.

طرفی توسعه پايدار روستايی كه يکی از اهداف اساسی سياست-

عادل پيغامی( )0350در يادداشوتی بوه دسوتهبنودی كلوی از

گذاریهای كالن در همه كشورها و بخصوص در ايوران اسوت،

نگرش های مربوز به اقتصاد مقاومتی را ارائه كرده است .در اين

يک مفهوم كلی و در ارتباط با ابعاد مختل زندگی روسوتاييان و

دستهبندی ذهنيتها راجع به اقتصاد مقاومتی به چهار دسته كلی

همچنين رابطه اين ابعاد با محيط پيرامون میباشد .توسعه پايدار

تقسين شده است كه میتوان با اندكی تصور در اصل موضو آن

روستايی به عواملی نظير جمعيوت ،آمووزش ،تکنولووژی ،توسوعه

را به روستاها تعمين داد كه به قرار زير است:

كشاورزی پايدار ،عوامل اعتقادی ،سياسی ،اجتمواعی و فرهنگوی

اقتصاد مقاومتی به مثابه اقتصواد مووازی :يعنوی همزموان و

بستگی دارد كه در صورت توجه به موارد فوق میتوان به توسعه

موازی با نهادهای مرسوم ،نهادهای انقالبوی تأسويس شوود و از

پايدار روستايی نائل شد (متحدی و قاضی زاده .)0350 ،با دقوت

طري آنها امور اقتصادی ،زم را اجرا گردد .مانند كميته اموداد،

در مفاهين ذكر شده از اقتصاد مقاومتی و نيز الزامات تحقو آن،

بنياد مستضعفان وغيره .اقتصاد مقاومتی به مثابه اقتصاد ترميمی:

میتوان به اين نتيجه رسيد كه تک تک الزامات بيوان شوده بوه

اقتصادی كه به دنبال ترمين و مقاوم سازی نهادهای اقتصادی و

طور مستقين و يا غير مستقين بر توسعه درونزا تأكيود دارد (علون

اجرايی كشور میباشد تا درجهت صحيح حركت كنند.

خواه .)0353 ،بنابران هودف در اقتصواد مقواومتی ،بخصووص در
مناط روستايی به عنوان مکان های توليدكننده غذايی ،استفاده

اقتصاد مقاومتی به مثابه اقتصواد دفواعی :اقتصوادی كوه بوه
دنبال شناسايی آفند اقتصادی دشمن میباشد تا پدافنود متناسو
با آن را اتخاذ نمايد.

1- Neuenkirch .M., Neumeierb
2- KwakuAfesorgbor & Mahadevan

3- Romer
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اقتصاد مقاومتی به مثابه اقتصاد الگو :اقتصادی كوه رويکورد
بسيار بلندمدت در جهت نيل به تمدن بزرگ اسالمی دارد .يعنوی

اقتصاد ايده آليستی كه اسالمی هن باشود (قنبوری و براتویزاده،
.)0353

شکل  .1اهداف مطرح شده در طرح اقتصاد مقاومتی.

شکل  .2چهار نگرش مطرح شده در بحث اقتصاد مقاومتی.

با بررسی چهار نگرش بيان شوده ،مویتووان گفوت اقتصواد

و يفه ترمين كنندگیِ نهادهای اقتصادی و اجرايوی كشوور را بوه

موازی ،راه حلی است كه تا حد زيادی از زمان پيوروزی انقوالب

دوش اقتصاد مقاومتی موی گوذارد كوه در عمول نووعی اصوالح

اسالمی تا كنون در كشور اجرا شده است و اين راه حل خوود در

ساختاری نظام اداری كشور را مطرح كرده است .اقتصواد دفواعی

بلند مدت مشکالتی را اعن از هن پوشانی مأموريتی بوا نهادهوای

مطرح شده در دسته سوم نيز همانطور كوه از نوامش پيداسوت،

دولتی و خصوصی ،از بين بوردن شورايط رقوابتی در بسوياری از

بيشتر اقتصادی منفعل است تا فعال ،كوه چنوين تعبيوری كوامالً

صنايع و بازارها و همچنين عدم شفافيت فعاليتهوای اقتصوادی

متفاوت از توصي رهبر انقالب از اقتصاد مقاومتی است .بنابراين

در كشور بوجود آورده است .بنابراين به نظر مویرسود ،منظوور از

میتوان آن را تنها به عنوان يکی از مأموريتهای نظام اقتصادی

اقتصاد مقاومتی چنين راهبردی نموی باشود .تعريو دوم ،صورفاً

در رويکرد اقتصاد مقاومتی برشمرد(منافیآذر و همکاران.)0351 ،
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شايد در ميان اين تعاري  ،الگويی كه مرتبط با توسوعه روسوتايی

به اينکه روستا محل توليد خام و اوليه بوده مویتوانود بوهعنووان

باشد ،الگو رويکردی ،جامعترين مسئله مرتبط با روستا باشد ،اموا

پايگاه اصلی و كانون شرو اقتصاد مقاومتی مطرح شود .اسواس

نقطه ضع اصلی چنين تعريفی از اقتصاد مقاومتی اين است كه

اقتصاد مقواومتی در جواموع محلوی توجوه بوه اقتصواد آنهوا در

بسيار كلی و مبهن میباشد و راهکارهای ملموس و قابل اجرايوی

راستای تحق شعار توسعه پايدار است .بدون توجوه بوه اقتصواد

برای شرايط جاری ارائه نمیدهد و نقش محوری مردم را در نظر

روستا نمیتوان اقتصاد مقاومتی را محقو شوده دانسوت .روسوتا

نمیگيرد؛ در حالی كه طورح اقتصواد مقواومتی و شوکل گورفتن

منبع توليد است و به همين دليل توسعه پايدار روستايی به منزله

چنين ادبياتی متأثر از شرايط خاص مناط روستايی بوده و اساساً

تحق آرمانهوای اقتصواد مقواومتی اسوت .نگواه توسوعهای بوه

يکی از اهداف آن ،مقابله و عبور از شورايط تحورين و وابسوتگی

روستاها نيز بهعنوان ركن اساسی اقتصاد بايد با حمايوت مناسو

اقتصادی است .شکل با ،مهنترين تعاريفی كه تواكنون در ايون

باشد تا مهاجرت معکوس از شهر به روستاها را رقن زند (قنبوری

نوشتار آورده شده اسوت را نموايش مویدهود .در اصول ،توسوعه

و براتیزاده .)0353 ،يکی از مهنترين عواملی كوه مویتوانود در

روستايی در يک نگواه كلوی مفهوومی چندبعودی اسوت كوه در

توسعه مباح كلی در روستاها نقوش چشومگيری داشوته باشود

يرگيرند رشد كشاورزی و فعاليوتهوای وابسوته بوه آن و سواير

بح توسعه اقتصادی سواكنين روسوتايی اسوت كوه عوالوه بور

زيريناهای اقتصادی ،اجتماعی و مهنتور از هموه ،توسوعة منوايع

درآمدزايی فردی باع توسعه سريع اشوتغالزايوی و درآمودی در

انسانی در مناط روستايی میباشد .در دنيای امروز ،رسويدن يوه

روستاها خواهد شد .توسعه مشاغل اقتصادی در روستاها میتواند

اهداف توسعه بدون توجه و استفاده از مردم ،امری كامالً محوال

نقش بسزايی در جلوگيری از مهاجرتهای بیرويه به شهر ايجاد

به نظر میرسد .به بيان ديگر ،توسعه منابع انسانی عامل كليودی

كند و حتی در پارهای نيز میتواند زمينهساز مهاجرت معکوس به

و پيششرط ضروری يرای دستيابی به توسعة پايدار روستايی يوه

روستاها باشد .برای رسويدن بوه اسوتقالل و خودكفوايی و از آن

شمار میرود .از آنجايی كه امروزه بح اقتصاد مقاومتی ،بسويار

با،تر ارزآوری و صادرات محصو،ت با تکيه بر برنامهريزیهوای

مورد توجه قرار گرفته و شاه كليد دستيايی كشوور يوه اقتصوادی

دقي و مرحله به مرحله برای حل مشوکالت زنجيوره توليود توا

درونزا و بروننگر میباشد ،ضرورت توجه ييش از پيش يه نقش

رسيدن به دست مصرف كنندگان جهانی است(اسدی و مذهبيان،

محوری مردم در تحق اقتصاد مقاومتی دو چندان میشود.

 .)0350عمران و توسعة روستايی ايوران بوه مقولوهای سوهل و

توسعه روستايی كه يکی از اهداف اساسی سياستهای كلوی

ممتنع بودل گوشته اسوت .سوهل ،زيورا روسووتاها هنوووز هوون

اقتصاد مقاومی است ،يک مفهوم كلی و در ارتباط با ابعاد مختل

بخوش عمدهای از جمعيت را در خود جای دادهاند و نقشی قابول

زندگی روستاييان و همچنين رابطه اين ابعاد با محيط پيراموودن

توجّه در تأمين امنيت غذايی و توليد ايفاء مویكننود و همچنوين

میباشد نقش و جايگاه روستاها در توسعه اقتصادی ،اجتمواعی و

آماده پوذيرش و ايفی جدیتر در اقتصاد و كشور هستند (يدقار،

سياسووی در مقيوواسهووای مختل و از يووک طوورف و پياموودهای

 .)0333روستا بهواسطه كاركرد اساسوی خوود كوه توأمينكننوده

توسعهنيافتگی مناط روستايی از قبيل نابرابری شوديد ،افوزايش

بسياری از نيازهای زيستی ،سکونتی و اقتصادی جامعه روسوتايی

سريع جمعيت ،بيکاری ،مهاجرت ،حاشيهنشينی شهری و غيره از

هستند ،نقش اساسی در اقتصاد كشور ايفا مویكنود (جواجرمی و

سوی ديگر موجبات ،توجه هر چه بيشتر و ضرورت برنامهريوزی

نوباغی .)0350 ،همچنين روستاها دارای ابعاد مختلفی هستند كه

توسعه روستايی را فراهن كرده است(علن خواه .)0353 ،بوا توجوه

جهت دستيابی به توسعه اقتصادی روستايی ،توجه به تمامی ابعاد
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محيطووی ،اجتموواعی ،از ضووروريات و الزامووات اسووت (افروختووه،

قرار گيرد .توجه يکطرفه در نظوام برناموهريوزی توسوعهای بوه

 .)0350با توجه به اينکه روستاها و روستانشينان نقش بیبوديلی

شهرها و غفلت از نقوش و جايگواه روسوتاهوا در فرآينود توسوعه

در توسعه كشور دارند و رفيت بالقوهای برای حركوت در مسوير

میتواند آسي های جدی متوجه كشور ايران كند و همچنين آن

اقتصاد ملی و مقاومتی تلقی میشوند ،بنابراين با تقويوت و رفوع

را از مسير توسعه و رسيدن به اهداف اقتصاد مقواومتی دور كنود،

مشکالت ناشی از مسائل اقتصادی موجوود در جواموع روسوتايی

اقتصاد روستايی با اقتصاد كشاورزی وابسوتگی متقابول دارد و در

می توان بوه اهوداف اقتصواد مقواومتی رسويد .كشوور ايوران بوا

كل خود جزئی از اقتصاد ملی است .اين سطح از اقتصاد به منابع

برخورداری از روستاهای متعدد در مناط جغرافيايی مختل و با

محيطی و اقتصادی مردمی وابسته است كوه ايون مهون هموان

موقعيت های آب و هوايی متفاوت ،از فرصتهای راهاندازی انوا

پيروی از سياستهای اقتصاد مقاومتی است (قنبری و براتیزاده،

كس وكار اعن از توسعه كشاورزی و دامپروری ،توسوعه مشواغل

 .)0353در نتيجه توجه به روستا و توسعه آن باعو رسويدن بوه

خدماتی ،توسعه صنايعدستی و مشاغل خوانگی برخووردار اسوت،

اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه كشور میباشد .به طوور واضوح،

همچنين توسعه صنعت گردشگری روستايی كه در دنيای اموروز

اين شعار در راستای تحقو عودالت اجتمواعی بوين موردم يوک

يکی از بخشهای مهن فعاليتهای اقتصادی محسوب میگوردد

جامعه محاصره شده جهت مقابله با تحرينهوا و كواهش فاصوله

(ركنالدينافتخاری و قادری .)0330 ،اما متأسوفانه تواكنون ايون

طبقاتی وضع شده است .توجيح ايون مفهووم از ديودگاه انسوانی

فرصتها بهدرستی مورد شناسايی و بهرهبرداری قرار نگرفتهانود،

اينگونه است كه مردم روسوتا كوه از لحواظ اقتصوادی وضوعيت

به نحوی كه بسياری از مشاغل روستايی بوا شويوههوای سونتی

ضعي تری نسبت به شهرنشينان دارند ،بيشتر تحوت توأثير قورار

مديريتشده ،بهرهوری پايينی داشته و عمالً رو به زوال میروند.

میگيرند (علن خواه .)0353 ،اين در حالی است كه كشوور ايوران

ضع امکانات آموزشوی ،درآمود پوايين در روسوتا ،كون تووجهی

دارای رفيت آبی و خاكی ،زم برای با ،بردن رفيوت اشوتغال در

مسئو،ن به روستاييان ،نبود خدمات زيربنايی ،رفاهی و بهداشتی

بخشهای كشاورزی و  ...در مناط روستايی را دارد .بهطور نمونه و

از مسائلی هستند كه باع افزايش مهاجرت روستاييان میشوود

در بخش كشاورزی ،بسياری از گزارشهای رسمی مثيد اين حقيقت

(منافیآذر و همکاران .)0351 ،بنوابراين هور چوه اقتصواد روسوتا

است كه بيشترين تأثيری كه تحرينها بر معيشت كشاورزی ايران در

پوياتر و شوکوفا تور باشود فراينود توسوعه و پيشورفت آن كشوور

زمينههای ،همکاریهای فنی و تجاری در بخش بذر ،همکاریهوای

مناس تور خواهود بوود و دقيقواً بوه هموين علوت اسوت كوه در

دامپزشکی و تهيه و ساخت داروهای داموی ،تجوارت محصوو،ت و

برنامههای توسعه محور اغل كشورها ،روستاها از اركان مهن در

نهادههای كشاورزی ،افزايش قيموت ماشوينآ،ت وارداتوی گذاشوته

توسعه پايدار بشمار میآيند .قدر مسولن روسوتاهوا رفيوتهوای

است .از آنجا كه تحرينها به مرور زموان و بوه تودريج بوه اجورا

بسيار مناسبی برای نقش آفرينی در شتاب دادن به توسعه كشوور

گذاشته شد و در برخی موارد تضعي شدهاند و سازگاری و حتوی

دارند و اگر بوه برناموه هوای فرهنگوی ،اجتمواعی ،اقتصوادی در

پيشی گرفتن در بيشوتر مووارد ماننود ،هسوتهای و نفوت كوه بوا

روستاها توجه جدی شود قطعاً مهاجرت معکوس از شوهرهوا بوه

پيشرفتهای هستهای و جبران بازار نفت آمريکوا بوا كشوورهای

روستا ها شکل خواهد گرفت .نکته مهن اينکه برنامههوای جوامع

ديگر توانسته است تحورينهوا را دور بزنود .بنوابراين بور اسواس

توسعه روستايی بايد با رويکرد علمی و كارشناسی در دستور كوار

رفيتهای موجود در محيطهای روستايی ،كشور اين پتانسويل
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را دارا میباشد كه با وجود تحرينها بوه پيشورفتهوای بسوياری

سود حاصل از توليد در مناط روسوتايی را بوا مشوکالت جودی

برسد و با استفاده از اين تحرينها به خوداتکايی و خودكفوايی در

مواجه نموده و به عبارت ديگر ارزشافزوده چندانی را نصي اين

زمينههای ساخت داروهای دامی و تجارت محصو،ت و نهواده-

جوامع در زمينه صادرات ننموده است .ايون د،يول سوب شوده

های كشاورزی ،افزايش ساخت ماشوينآ،ت كشواورزی و غيوره

است كه روستاها در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی قرار نگرفتوه

برسد .اين امر با اجرای سياستهای كلی اقتصاد مقاومتی ميسور

و بسيج اجتماعی در محيطهای روستايی برای اقتصواد مقواومتی

میباشد .با تحق اين امر اقتصواد روسوتا و روستانشوينی رونو

شکل فراگير به خود نگرفته باشد .تالش در جهت رفع مشکالت

میيابد و سب تحق اهداف توسعهی پايدار روستايی نيوز موی-

يادشده در مناط روستايی و برنامهريزیهای مودون و يکپارچوه

باشد .توجه داشت كه شکل گيری روحيهی اقتصواد مقواومتی در

بسترهای ،زم برای كمک به تحق اهداف اقتصاد مقواومتی در

محيطهای روستايی نيازمند بسترسازی هوای ،زم مویباشود .در

محيطهای روستايی را فراهن خواهد ساخت.

شرايط كنونی به دليل وجود برخی موانع در محيطهای روستايی

از آنجا كه روستاها و اقتصاد روستايی مبنوای توسوعه در هور

تحق اقتصاد مقاومتی در روستاها با چالشهايی مواجه میباشود

كشوری میباشد و اين موضو نيز در رابطوه بوا كشوور موا نيوز

(قنبری و براتی.)0353 ،

صدق میكند؛ در اين راسوتا شوناخت مثلفوههوای تأثيرگوذار در

باوجود نقوش اساسوی توسوعه روسوتايی در تحقو اقتصواد

محيط های روستايی برای تحقو اقتصواد مقواومتی يوک اصول

مقاومتی ،در دهههای آتی ،جمعيت روستايی كشور ،روند كواهش

ضروری میباشد ،بنوابراين هودف از ايون مطالعوه درک جايگواه

نسوووبی و مطلووو خوووود را اداموووه خواهووود داد و وضوووعيت

روستاييان در تحق اقتصاد مقاومتی میباشد (قنبری و براتویزاده،

نگران كننده تری را تجربه خواهد كرد (محمودی .)0350 ،جهوت

 .)0353به نظر میرسد از طري فعالسازی و تقويوت پوارهای از

جلوگيری از ناپايداری روستاها و كاهش جمعيت در ابعاد مختل

جنبهها در محيط های روستايی زمينههای شوکل گيوری اقتصواد

و در چووارچوب الگوووی توسووعه پايوودار روسووتايی ،متنووو سووازی

مقاومتی بيشتر فراهن شود .ازجمله ايون عوامول ،تقويوت درک و

فعاليت های اقتصادی و بررسوی و رفوع چوالشهوای پويشروی

انگيزه ها و روحيه اقتصاد مقاومتی در بين روستاييان برای اقودام،

اقتصاد روستايی دارای اولويت اساسوی اسوت (محمودیيگانوه و

در اين راستا میباشد .بر اين اساس اين تحقي در پی تحليول و

و،يی .)0353 ،عدم مديريت درست در زمينوه تنوو بخشوی بوه

بررسی روحيه اقتصاد مقواومتی در نوواحی روسوتايی شهرسوتان

اشتغال روستايی ،عدم توجه به ايجواد ارزش افوزوده در توليودات

رودبارجنوب میباشد و به دنبال اين مویباشود كوه چوالشهوای

روستايی ،خام فروشی ،كيفيت پايين بستهبندی ،عدم اسوتفاده از

پيشروی اقتصاد مقاومتی در بين روستاييان چوه موی باشود؟ در

فناوریهای نوين در افزايش بهورهوری محصوو،ت كشواورزی،

رابطه با اين موضو  ،مطالعاتی كن و بيش نگاشته شده است كه

عدم توفي كامل در توسعه صنايع تبديلی در منواط روسوتايی،

به مرور دو مورد پرداخته میشود.

فقدان ساختاری مناس برای موديريت توسوعه روسوتايی ،عودم

قنبری و براتی زاده ( )0351در پووهش خود با عنوان اقتصاد

توجه به دانش بومی ،فقودان كشواورزی مکوانيزه ،عودم ارتقوای

مقاومتی و نقش آن در توسعه پايدار روستايی عنوان می كنند؛ در

بهرهوری منابع پايهای توليد ،ضع در خدمات ترويج كشاورزی،

مورد اقتصاد روستايی می توان گفت ،اقتصادی است كوه مسوائل

ضع در گردشگری روستايی ،و عدم گسترش بخشهای نووين

روستايی را در سطح روستا مطرح می كند .اين سطح از اقتصاد به

اقتصادی (فعلی و همکاران .)0335 ،ازجملوه عوواملی اسوت كوه

كليه فعاليت های فردی و اجتماعی كه در محيط روستا به منظوور
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گذران زندگی و تأمين رفاه مادی روستاييان به وقو موی پيونودد

پتاسيلها اقدام كنند.

مربوط است .اقتصاد روسوتايی بوا اقتصواد كشواورزی وابسوتگی
متقابل دارد و در كل ،خود جزئی از اقتصاد ملوی اسوت .هرگونوه

مواد و روشها

تغيير در اقتصاد ملی تغيير در اقتصاد روستايی را سب موی شوود.

پووهش حاضر جهت تحليل چالشهوای پويش روی اقتصواد

اين سطح از اقتصاد به منابع محيطی و اقتصادی مردمی وابسوته

مقاومتی از ديد روستاييان شهرستان رودبار جنوب واقع در استان

است كه اين مهن همان پيروی از سياست های اقتصاد مقواومتی

كرمان صورت پذيرفته است .به لحاظ روش تحقي  ،توصويفی -

اسووت .در ايوون پووووهش بووا اسووتفاده از مطووالبی كووه بووه روش

تحليلی و نو تحقي كاربردی  -توسعهای اسوت .در جموعآوری

كتابخانه ای گردآوری شده است می توان به اين نتيجه رسيد كوه

اطالعات و دادههای مورد نياز از شيوه اسنادی و ميدانی اسوتفاده

با پيروی از اصول اقتصاد مقاومتی در راستای توسوعه اقتصوادی

شده است .در شيوه اسنادی ابتدا پس از بررسی مقا،ت ،كتو و

روستاها میتوان به اقتصاد پايدار روستاها در آينده اميودوار بوود .

سايتهای مختل در ارتباط با چالش های پيش روی روسوتايی،

همچنين به اين مسئله پی برد كه موفقيت اقتصواد مقواومتی در

 00چالش شناسايی گرديد (جدول .)0سپس بوا اسوتفاده از روش

گرو برنامه ريزی پايدار و منسجن در مورد اقتصاد و فعاليوت هوای

پيمايشی و استفاده از ابزار پرسشنامه در قال طي ليکورت ،بوه

اقتصادی روستاست كه می توان نتيجه گرفت در ارتباط مسوتقين

جمع آوری داده های ميدانی اقدام شد .سپس گويههای شناسوايی

با يکديگرند.

شده از طري مصاحبه اوليه با روستاييان مورد اصالح قرار گرفت

نکويی نائينی ( )0351در پووهش خوود بوا عنووان سونجش

(بهعنوان پيشآزمون )0و تعديلهای ،زم بر اساس ادبيات نظری

پايداری نظام های بهوره بورداری كشواورزی در راسوتای اهوداف

و استخراج مشتركات به عمل آمد .عوامل نهايی شده بوهعنووان

اقتصاد مقاومتی به اين موضو مویپوردازد .نتوايج ايون تحقيو

چالشهای اين حوزه ،در قال پرسشنامه تدوين گرديد.

نشان می دهد نظام بهره برداری تعاونی توليود و سوهامی زراعوی

جامعه آماری جهت عملياتی سازی اين پووهش را روستاهای

بيشتر از ساير نظام های بهره برداری در راسوتای اهوداف اقتصواد

بخش مركزی شهرسوتان رودبوارجنوب واقوع در اسوتان كرموان

مقاومتی از كارايی كافی برخوردار است و تا حدودی آنها به يک

تشکيل میدهند .طب محاسبات سوالنامه مركوز آموار ايوران در

اقتصاد توسعهيافته شباهت دارد.

سال  ،0350جمعيت آن  1171نفر برآورد شد.

جمعبندی حاصول از مطالعوات انجوامشوده در زمينوه نقوش

با توجه به پراكندگی جمعيوت در روسوتاهای جنووبی اسوتان

اقتصاد مقاومتی و تأثير آن بر توسعه پايدار مناط روسوتايی كوه

كرمان بخصووص شهرسوتان رودبوارجنوب ،بوه د،يول مسوائل

بهبود اقتصاد آنها مویتوانود توأثير بسوزايی در پيشوبرد اهوداف

محيطی ازجمله؛ نبود آب كافی ،خشکسالیهوای متووالی ،نبوود

اقتصاد مقاومتی داشته باشد ،گويای اين است كه تاكنون در ايون

امنيت و غيره ،از بين اين مراكز 7 ،روسوتا بوه جهوت دارا بوودن

زمينه مطالعاتی صوورت گرفتوه اسوت .ايون پوووهش مویتوانود

جمعيتی بوا،ی  011نفور و توانوا در امور كشواورزی (بوهعنووان

پيشنهادی برای مسوئولين و برناموه ريوزان اجرايوی باشود توا در

مهنترين فعاليت منطقه) به عنوان نمونه مکوانی انتخواب شودند

راستای بوهكوارگيری اهوداف اقتصواد مقواومتی در محويطهوای

كه روی هن رفته اين  7روستاها ،جمعيتوی معوادل  0005نفور را

روستايی از طري تقويوت روحيوه اقتصواد مقواومتی و سونجش
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دربر گرفته اند كه بوا اسوتفاده از روش فرموول كووكران و طبو

نمونه آماری اين پووهش انتخاب شدند كه اين ميزان با توجه به

محاسبه خطای 1/11درصد ،از بوين آنهوا  017نفور بوه عنووان

به تناس جمعيت هر روستا در نظر گرفته شد (جدول.)0

موانع طبيعی

موانع اقتصادی

موانع سياسی

موانع اجتماعی

جدول  .1چالشها و موانع شکلگيری اقتصاد مقاومتی در محيطهای روستايی
 -S1خشکسالیهای اخير
 -S0سرمازدگی محصو،ت زراعی ،باغی و دامی
 -S3خسارتهای ناشی از طوفان به كس وكار ايجاد شده
 -S4خسارتهای ناشی از ريزگردهای موجود در هوا به كس و كار ايجاد شده
 -S5تگرگ زدگی محصو،ت كشاورزی
 -S6سيلزدگی زمينهای كشاورزی ،مراتع و...
 -S7با ،بودن قيمتهای مواد اوليه توليد
 -S8تورم با ،در جامعه و تأثير آن بر رون كس وكارها
 -S9عدم دسترسی آسان و سريع به مواد اوليه و نهادهها جهت پيشرفت در كس و كار ايجاد شده
 -S10كاغذبازیهای اداری و تأثير آن بر صادرات توليدی روستاييان
 -S11تشريفات اداری و تأثير آن بر صادرات
 -S12ميزان سرمايهگذاریهای كن در روستا
 -S13ضع انگيزشی ناشی از كمبود سرمايهگذاری در بين كارآفرينان و افراد خالق روستا
 -S14تغييرات قيمتی محصو،ت( غيرقابل پيشبينی بودن قيمتها) و تأثير آن بر روند توليد
 -S15كمبود وامهای حمايتی از سوی دولت به كارآفرينان روستايی
 -S16كمبود ،سود كن و بازپرداخت كوتاهمدت وامهای حمايتی
 -S17بیثباتی بازار فروش يا بازيابی محصو،ت كشاورزی و عدمحمايت دولت در اين زمينه از كارآفرينان
 -S18عدمحمايت دولت در زمينه بازاريابی محصو،ت كشاورزی و در نتيجه هدر رفتن محصو،ت توليدی
 -S19عدم مشاركت مسئولين با مردم روستايی جهت برطرف كردن موانع توليدی در روستا
 -S20كن توجهی مسئولين به مردم روستاها و پايين بودن قدرت چانهزنی آنها برای برطرف شدن امورات روستاييان
 -S21ضع حمايتهای دولتی جهت راهاندازی كارگاههای توليدی
 -S22ضع آموزشهای مرتبط با روستاييان در زمينه كس و كارهای راه اندازی شده
 -S23پايين بودن روحيه ريسکپذيری جهت راهاندازی كس و كار
 -S24ترويج روحيه شهر گرايی و مصرفگرايی و در نتيجه غفلت مردم از سبک توليدی روستايی
 -S25تأثير سبک زندگی شهری در مهاجرت جمعيتی و خالی شدن روستاها از نيروی كاری
منبع :يافتههای پووهش0351 ،
جدول  .2نسبت جمعيت و حجم نمونه تعلق گرفته به روستاهای منتخب
جمعيت كل
نام روستا
شماره
050
آبسردئيه
0
003
اهلل آباد
0
001
پيروزآباد
3
057
تميری
1
031
حيدرآباد
0
000
عبدل آباد
1
001
علیآباد
7
0050
جمع كل
منبع :يافتههای پووهش0351 ،

تعداد نمونه اختصاص يافته
11
03
03
03
00
07
00
017
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شکل .3نقشه محدوده مورد مطالعه
منبع :يافتههای پووهش0351 ،

برای دستيابی به نمونههوا و تکميول پرسشونامههوا از روش

نرم افزار پروميته پرداخته شد .ايون نورمافوزار روشوی متوداول در

نمونهگيری طبقهای و بوا اختصواص متناسو روسوتاهای موورد

مسائلی است كه با تعداد محدودی از گزينهها جهت رتبوهبنودی

مطالعه به عنوان طبقات) بهره گرفته شد .به منظور بررسی روايی

مواجه میباشين كه با توجه به معيارهای چندگانه و پيچيده بسيار

شاخ ها و پرسشنامه از نظر  01نفر از متخصصان برنامهريوزی

عالی است .در اين نرم افزار به طور عمده بوه دو نوو اطالعوات

روستايی و اقتصاد استفاده گرديد .همچنين پايايی ايون پوووهش

(ال ) اهميت نسبی (وزن) معيارهای در نظر گرفتوه شوده و (ب)

به كمک ضري آلفای كرون باد مورد بررسی قورار گرفوت كوه

اطالعات مربوط به ترجيحات تصمين گيرندگان شركت كننوده در

مقوودار كلووی آن بوورای موانووع طبيعووی  ،1/135موانووع اقتصووادی

تجزيه و تحليل می پردازد كه در كمتر نرم افزاری وجود دارد.

 ،1/173موانع اجتماعی  1/703و موانع سياسی  1/700به دسوت

تحليل عاملی يکی از روشهای آماری چندمتغيره اسوت كوه

آمد كه نشان دهنده پايايی مطلوب ابزار تحقي موی باشود .بورای

بين مجموعه فراوان از متغيرهای به اهر بویارتبواط ،رابطوهای

تحليل دادهها نيز از تحليولهوای توصويفی و تحليول عواملی در

خاص را تحت يوک مودل فرضوی برقورار مویكنود .ايون روش

محيط نرم افزار  SPSSاستفاده گرديده اسوت .در انتهوا از نتوايج

مخت

موضوعات با دادههای انبوه است .در واقع ،تحليل عاملی

بهدستآمده مربوط به بار عاملی دادهها ،به رتبهبندی روسوتاهای

اكتشافی آن است كه پووهشگر تعداد زيادی گويه (متغيور قابول

ذكرشده به لحاظ اهميت توجه به اقتصاد مقواومتی و اجورای آن

مشاهده) گردآوری كرده است و حال میخواهد اين گويوههوا در

توسط ساكنين روستايی در شهرستان رودبار جنوب با اسوتفاده از

قال چندين خوشه مشابه دستهبندی كند .هر خوشوه يوا عامول

بررسی و تحلیل چالشهای پیش روی تحقق اقتصاد مقاومتی در مناطق روستایی شهرستان رودبارجنوب

111

شامل مجموعه گويه هائی خواهد بود كه باهن همبستگی بوا،ئی

می باشد كه حدود  01درصد را شامل میشوند .در زمينه اقتصواد

داشته و با ساير خوشهها همبستگی پائين دارند .خوشوههوايی بوا

غال روستا حدود  01/0در صد از پاسخگويان به پرسوشناموه را

يک يا دو عنصر نيز میتوانند حذف شوند .با توجه به تعداد زيواد

كشاورزان تشکيل دادهاند كه ميزان متوسط سطح زيركشت آنها

چالشهای شناسايی شده و ناشناخته بودن روابط بوين آنهوا ،در

كمتر از  0هکتار و ميزان برداشت توليدات عمده آنهوا سواليانه

تحقي حاضر محق در پی بررسوی ايون مسوئله اسوت كوه آيوا

كمتر از  3تن در سال است؛ كه اين نشاندهنده ايون اسوت كوه

میتوان اين چالشها را در چند دسته يا عامل يا مثلفوه كلویتور

تنو شغلی در اين روستاها وجود ندارد و شوغل اصولی بويشتور

خالصه نمود؟ بدين منظور از آزمون تحليل عاملی اكتشافی 0كوه

آنها كشاورزی است .اكثر خانوارهای اين روستاها از تحصويالت

روشی رياضی برای تقليل دادهها 0است اسوتفاده گرديود .منطو

در حد ابتدايی و بی سواد هستند كه حدود  31درصود را تشوکيل

تحليل عامل كاهش مجموعه بزرگی از متغيرها بوه چنود عامول

میدهند .ازنظر وضعيت درآمود چيوزی حودود  10درصود اهوالی

اساسی است كه طبيعتاً اين عامول هوا طبو سوازوكارهای ايون

روستايی درآمدشان كمتر از يک ميليون تومان میباشد.

آزمون استخراج می شود .درواقع هدف تحليل عواملی تشوخي
عاملهای مشواهده ناپوذير بور پايوه مجموعوه ای از متغيرهوای

یافتههای استنباطی پژوهش بر اساس مدل تحلیل عاملی

با توجه به اينکه در زمينه بح روحيه اقتصواد مقواومتی بوا

مشاهدهپذير است.

تعداد زيادی از متغيرها روبرو می باشين ،بنابراين در اين پوووهش
برای تحليل دقي و رسيدن به نتايج علمویتور و در عوين حوال

نتایج

يافته های پووهش حاضر از دو بخش توصيفی و يافتوههوای
اسووتنباطی تشووکيل شووده كووه ابتوودا بووه تصووويری از وضووعيت

عملياتی تر و همچنين كواهش متغيرهوای موثثر بور موضوو  ،از
روش تحليل عاملی اكتشافی استفاده شده است.

پاسخگويی اهالی روستايی ارائوه پرداختوه شود و سوپس جهوت

جدول  3ماتريس همبستگی مثلفهها را نشان مویدهود كوه

بررسی و تحليل روحيه اقتصاد مقواومتی در نوواحی روسوتايی در

شووامل ضووراي  00متغيوور در  7عاموول اسووتخراج شووده اسووت.

قال يافتههای استنباطی اقدام گرديد.

هنگامیكه اين عاملها با يکديگر همبستگی نداشته باشند ،ايون
ضراي عامول هوا هموان ضوراي همبسوتگی بوين متغيرهوا در
عاملهاست .بنابراين هرچه مقدار قدر مطل اين ضراي به يک

یافتههای توصیفی پژوهش

نتايج بهدست آمده از پووهش نشان میدهد  17درصد پاسخ-

نزديک تر باشد ،عامل مورد نظر نقش بيشتری در كول واريوانس

گويان به پرسشنامه از نظور جنسوی زن مویباشوند و تنهوا 13

اعداد در متغير مورد نظر دارد .يافتههای پووهش نشان مویدهود

درصد آنها را مردان تشکيل میدهد .از نظر وضوعيت تأهول در

كه مقدار ويوه ماتريس همبستگی  7مثلفه بزرگتر از  0است كه

ميان جامعه آماری اين تحقي  70درصد آن را متوأهلين و تنهوا

جمعاً  15/10درصد از واريانس كل 3را برآورد میكنند اموا سوهن

 00درصد آن را مجردان تشکيل دادهاند .بيشترين دامنوه سونی

عامل اول تا سوم نسبت به بقيه عامولهوا چشونگيرتور اسوت و

پاسخگو به پرسوشناموه مربووط بوه رده سونی  00توا  31سوال

حدود  15درصد واريانس را تبيين میكنند.

1- Exploratory Factor Analysis.
2- Data Reduction

3- Cumulative
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جدول  .3مقدار ويژه ماتريس همبستگی مؤلفهها
عامل چرخنده و واريانس عاملها
عاملها
0
0
3
1
0
1
7

درصد

درصد

تجمعی
01/031
07/100
33/000
17/777
01/105
11/035
15/133

واريانس
01/031
03/030
01/305
5/001
3/010
3/00
0/051

برآورد واريانس كل

كل
3/070
3/031
0/717
0/330
0/110
0/100
0/055

درصد

درصد

تجمعی
00/100
33/313
15/10
00/075
11/111
10/33
15/133

واريانس
00/100
00/53
01/117
1/015
0/007
1/101
1/013

كل
1/303
3/033
0/117
0/017
0/030
0/030
0/101

منبع :يافتههای پووهش0351 ،

مقدار بهدستآمده برای  7متغير مقدار نسوبتاً خووبی اسوت و

عنصر  01درصد باشد و بار عاملی با،ی بر روی عاملهای ديگر

ساير مثلفهها به دليل درصد كن تعل گرفتوه از پوووهش حاضور

نداشته باشد .از  00متغيری كه در مرحله اول شناسوايی شود 01

حذف گرديده اند .بلوک دوم شامل سه ستون است كوه مجموو

متغير بار عاملی بر روی  7عامل داشتند كه در جدول  1وضوعيت

ضراي عامل چرخش داده نشده 0است .بلوک سوم شوامل سوه

هركدام از متغيرها را در دستهبندیهای خاص نشان میدهد كوه

ستون است كه مربوط به حل عامل چرخنده و واريانس را ميوان

هر عاملی با گروهوی از متغيرهوا همبسوتگی بوا،تری را نشوان

عاملها 0يکنواخت توزيع میكند .بورخالف چرخيوده نشوده كوه

میدهد در يک دسته جای گرفته است و در نهايت به نامگوذاری

عامل اول سهن بيشتری از واريانس را توجيه میكند.

عاملها اقدام شده است.

پس از گرداوری دادهها و تبديل متغيرهوا بوه شواخ هوای
مورد استفاده در تحليل عاملی ،ماتريس مقدار همبستگی تشکيل

واکاوی چالشهای پیش روی اقتصاد مقاومتی

شد و با استفاده از نرمافزار  ،SPSSعامل سازی بهمنظوور تقليول

دسووتهبنوودی چووالشهووای پوويش روی اقتصوواد مقوواومتی در

شاخ ها صورت پذيرفت .بدينصورت؛ شاخ هوای بارگوذاری

روستاهای شهرستان رودبار جنوب نشان میدهد ،هفت عامل بوا

شده در هر عامل كه با،ی  1/01بودند يوک عامول را تشوکيل

بيشترين ضري اثرگذاری در اين امر دخيل انود كوه توضويحات

دادند .شاخ هايی كه امکان تجميع با شاخ های قرار گرفتوه

مربوط به هر كدام و نقش آن در روستاهای مورد مطالعوه آموده

در يک عامل را نداشتند عامل ديگری را تشکيل دادنود .نتيجوه،

است.

خالصه شدن شاخ های مورد استفاده در  7عامل بوود .جودول
همان طور كه در جدول  7مشواهده مویشوود ،گويوای وضوعيت

عامل اول :مخاطرات محیطی

همبستگی  00متغير در قال  7عامل خالصه شده اسوت كوه از

سواب جهانی نشان میدهد؛ هرچند فنآوریهای نوين طی

هايی انتخاب شد كه حداقل بار عواملی آن

دهه اخير پيشرفت هايی داشته است اما بوا وجوود ايون ،هنووز در

اين بين فقط شاخ

مناط جغرافيايی مختل جهان و ايران ،مخاطرات طبيعی وجود
1- s Extraction Sums Of Squared Loading
2- s Rotation Sums Of Squared Loading.

دارد كه ،زم مینمايد ضمن شناخت علموی مخواطرات طبيعوی،
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روش های علمی و اجرايی مناسبی برای موديريت و تطواب آن

كالنی را بر منطقه وارد میكند .پس لزوم مديريت بحران جهوت

ايجاد گردد (كيانی و همکاران .)0350 ،از آنجا كه منطقوه دارای

جلوگيری از خسارت های احتمالی و تهديد كننوده و پويش روی

آب و هوای خشک بووده و مخواطراتی از قبيول طوفوان ،سويل،

اقتصاد منطقه امری ضروری است.

خشکسالی و ،...منطقه را تهديد میكند و هر ساله خسارت هوای
جدول  .4مقدار ويژه عاملها
نام متغير
نامگذاری عاملها
سرمازدگی محصو،ت زراعی ،باغی و دامی
خسارات ناشی از طوفان
عامل اول
ميزان ريزگردهای موجود در هوا
(مخاطرات محيطی)
تگرگ زدگی
مشاركت ضعي مسئولين در كارها توليدی
كن توجهی مسئولين به روستاها
عامل دوم(ضع مشاركتی)
كمبود حمايتهای دولتی
كمبود آموزشهای مرتبط با توليد محصو،ت كشاورزی
كمبود سرمايهگذاری در روستا
نداشتن قيمت ثابت و قابل تغيير بودن قيمت محصو،ت
عامل سوم(كمبود سرمايهگذاری و مشکالت وامهای حمايتی)
كمبود وامهای حمايتی اثرگذار بر توليد
بازپرداخت بلندمدت وامهای حمايتی
با ،بودن قيمت مواد اوليه
تورم با،
عامل چهارم(هزينههای با،ی دسترسی)
عدم دسترسی آسان و سريع به مواد اوليه و نهادهها
سبک زندگی شهری
عامل پنجن(شهر گرايی)
كاغذبازیهای اداری
عامل ششن(بروكراسیهای اداری)
تشريفات اداری
بیثباتی بازار فروش يا بازاريابی محصو،ت كشاورزی
عامل هفتن(بیثباتی بازار و عدمحمايتهای دولتی)
عدمحمايت دولت درزمينهٔ بازاريابی محصو،ت كشاورزی
منبع :يافتههای پووهش0351 ،

عامل دوم :ضعف مشارکتی

مقدار همبستگی
1/300
1/310
1/313
1/313
1/705
1/313
1/713
1/750
1/713
1/003
1/151
1/310
1/307
1/151
1/033
1/331
1/000
1/311
1/700
1/000

طرحهوای غيور مشواركتی ،حتوی اگور نيازهوای واقعوی فقورای

اكنون در كشورهای درحالتوسعه ،طورحهوا و برناموههوای

روستايی تا حدودی رفع شوود و اثربخشوی وجوود داشوته باشود،

روستايی (جهت تقويوت اقتصواد مقواومتی) در كنوار مطالعوات و

معمو ً،كارايی ،زم وجود ندارد؛ چراكه راهحلهوای كارشناسوان

پووهشهای جل مشاركتهای مردمی در طراحی و اجورای آن

برای كاهش رفع مشکالت اقتصادی بوه علوت ملمووس نبوودن

صورت مویگيورد .اهميوت مطالعوه در زمينوه (افوزايش اقتصواد

برای فقرا ،به راحتی اجرا نمیشوند (قرنیآرنی.)0350 ،

مقاومتی) با راهبرد مشاركت روستاييان كه مهنترين جلوه آن در
تشکلهای مردمی هور میيابد ،به اين دليل است كه در چنين

عامل سوم :کمبود سرمایهگذاری و مشکالت وامهای حمایتی

مطالعاتی ممکون اسوت در مرحلوه اجورا حتوی كمتورين ميوزان

دسترسی آسان و سريع به منوابع موالی ،يکوی از الزاموات و

مشاركت (مثالً اطال رسانی) هون بوه خووبی صوورت نگيورد .در

چالشهای توسوعه در اقتصواد مقواومتی اسوت .ولوی بوه سوب
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ويوگیهای منحصر به فرد روستاها ،توسعهنيافتگی بازارهای مالی

اقتصادی و فضايی مهمی را در خود مراكز ايجاد میكنود ،بلکوه

و وجود تنگناهايی در زمينه تأمين منابع موالی موورد نيواز ،ايون

حوزه نفوذ آنها را نيز به شدت تحت تأثير قرار میدهد (ضياتوانا

بخش را با محدوديت شديد سرمايهگذاری مواجه سواخته اسوت.

و اميرانتخابی )0331 ،و آن ها را از اقتصواد متکوی بوه خوود بوه

يافتهها نشان میدهد كه برای ايجاد كارايی در بازارهوای موالی،

اقتصاد مصرف گرايی شديد و ترويج الگوهای شهری تبديل كرده

دولت بايود ضومن وضوع چوارچوب سياسوتی مناسو و حوذف

است.

مداخالت ناكارآمد خود در اين بخش به رفع موانع واسوطهگوری
مالی ،تقويت ساختارهای مالی و توسعه ابزارهوای موالی اهتموام
ورزيده و خدمات مالی پايداری برای انجام سورمايهگوذاریهوای
جديد و عامالن اقتصادی اين بخش فراهن آورد.

عامل ششم :بروکراسیهای اداری

نکته بسيار مهن اين است كه سرمايه غيرملموس به عنووان
عامل اساسی و بنيادی در ايجواد ثوروت كول توابعی از سورمايه
انسانی و سرمايه حاكميتی (كيفيت قووانين و مقوررات و كيفيوت

عامل چهارم :هزینههای باالی دسترسی

ساختارهای اجرائی كشور) است .سرمايهگذاری های انجوام شوده

با توجه به وضعيت منطقه مورد مطالعه ،در شرايط بحرانوی،

در حوزه سرمايه انسانی به منظور ارتقای سطح دانوش و مهوارت

اگر كشاورز يا توليدكننوده بخواهود بوه تنهوايی در بخوش تهيوه

نيروی انسانی در صورتی می تواند در توليد و ارتقای سطح ثروت

نهاده ها و توليدات خود وارد عرصه بازاريابی شوده و محصوو،ت

كل نقش مثثر و مفيد خود را ايفا نمايد كه قووانين و مقوررات و

خود را روانوه بوازار كنود ،مطمئنواً درآمودش بوه دليول افوزايش

ساختارهای اجرايی ،زمينه و فضوای ،زم را بورای نقوشآفرينوی

هزينه ها ،كاهش خواهد يافوت؛ راهحول آن ايجواد شوركتهوای

سرمايه های انسانی در حوزه توليد علن و دانش ،تحقي و توسعه،

تعاونی است كه درصورت ايجاد آن ،شركتهای تعاونی میتوانند

ارتقووای سووطح تکنولوووژی ،كووارآفرينی ،نوووآوری و خالقيووت،

بازارهای مناس و مطمئنتری برای فروش كا،های تعواونیهوا

سرمايهگذاری و امنيت سرمايه و بهرهگيری از تمامی رفيتها و

پيدا كنند .يکی از مهن ترين و اي تعاونی ها را تأمين نهادهها از

توانمندیهای سرمايه انسانی جامعه را مهيا نمايند و نيوز محويط

قبيل كود ،سن ،بذور اصالحشده به قيموت مناسو و توزيوع بوه

كس و كار مناس را بوا تنظوين و تصووي قووانين و مقوررات

موقع آن است .اين شركت ها از طري منابع داخلی خود و يوا بوا

تسهيلكننده ،تشوي كننده و نيز با ساختارهای اجرايی مناس در

همکاری بانک ها و مثسسات اعتباری نقش عموده ای در توأمين

سازمانهای دولتی با نقش هدايتگری ،تسهيلگری ،حموايتی و

اعتبارات مورد نياز كشاورزان و به تبع آن تأمين نهادههای موورد

نظارت صحيح و دقي  ،زمينوه پويوايی و نقوشآفرينوی سورمايه

نياز آنان دارند.

انسانی و سرمايه اجتماعی را به وجود آورند و از كاغوذبازیهوا و
تشريفات اداری پرهيز شود.

عامل پنجم :شهرگرایی

طی نين قرن اخير ،يکی از اثرات فرآيند شهرگرايی شوتابان

عامل هفتم :بیثباتی بازار و عدمحمایتهای دولتی

بر ساختار فضايی و جمعيتی كشور ،رشد فزاينده تعداد شوهرها ،از

كشورهای درحال توسعه بوه دليول فقودان بازارهوای موالی

طري تبديل مراكز روستايی به شوهرهای كوچوک مویباشود .از

كارآمد ،با مشکل جدی مواجه هستند .اين بازارهوا قوادر نيسوتند

سوی ديگر ،تبديل آنها بوه شوهر نوهتنهوا تحوو،ت اجتمواعی،

منابع مالی مورد نيواز را بورای سورمايهگوذاری و توسوعه بخوش
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كشاورزی فراهن آورند .سياستهوای اقتصواد كوالن نامناسو ؛

بازارهای مالی و مداخالت ناكارآمد دولت در اين بازارهوا موجو

سياسوتهوای بخشوی دوگانوه بوين شوهر روسوتا و كشواورزی

عدم توسعهيافتگی واسطهگری موالی بورای تحقو آرموانهوای

غيركشاورزی ،تصور فقدان سودآوری و ضع ساختاری نهادها و

اقتصاد مقاومتی گرديده است.

شکل  .2رتبهبندی نهايی گزينهها بر اساس تحليل گرافيکی الماس
(منبع :يافتههای پووهش)0351 ،

رتبه بندی نهایی بارهای عاملی بر اساس تحلی ل ش بکه در
نرمافزار ویژوال پرومیته

1

در شکل زير با شبکهای از طري گرهها به مقايسه گزينههوا
میپردازين .در شکل  ،0روستاهای علوی آبواد و عبودل آبواد كوه
بيشترين مقدار جريان مثبت دارند ،بوه لحواظ اهميوت توجوه بوه
اقتصاد مقاومتی و اجرای آن توسط ساكنين روستايی در اولويوت
اول قرار گرفته اند و روستاهای پيروزآبواد و تميوری بوا كمتورين
مقدار جريان منفی میباشند در اولويتهای بعدی هستند.
در شکل  3با شبکهای از گرهها و يالها ،مقايسوه نوواحی را
نشان میدهد در اين شکل رتبهبندی گزينهها بهگونهای نموايش
دادهشده است كه روستاهای علیآبواد و عبودل آبواد نسوبت بوه
بارهای عاملی مشخ

شده در روش تحليل عاملی در اولويوت

اول قرار گرفتهاند اين شاخ

دارای بيشترين  phi+و كمتورين

 phi-است.

نتيجهگيری و پيشنهادها
اقتصاد مقاومتی به عنوان الگويی اقتصوادی بوومی و علموی
برآمده از فرهن

انقالبی و اسالمی تعري شوده اسوت ،درواقوع

يک رويکرد كوتاهمدت و صرفاً تودافعی نيسوت و ايون رويکورد
نگرشوی راهبوردی در اقتصواد ايوران وارد و يوک اقودام فراگيور
هميشگی را شامل میشود .اساس اقتصواد مقواومتی توجوه بوه
اقتصاد روستا و توسعه پايدار روستاهاست كه بدون توجوه بوه آن
نمیتوان اهداف اقتصواد مقواومتی را محقو سواخت .بنوابراين
اقتصاد مقاومتی هرچند ممکن اسوت تحورينهوايی را بوه دنبوال
داشته باشد اما با اقتصاد مقاومتی كشور هور روز در موواردی كوه
مورد تحرين قرارگرفته به پيشرفتهايی دست میيابد هر چنود
كشور نبايد حتماً در مواردی كه فقط مورد تحرين قرارگرفتوه بوه
فکر خودكفايی باشد بلکه بايد در همه موارد به پيشرفت برسود و
در واقع بازار داخلی يک فرصت برای توليدكنندگان داخلی اسوت
و در اقتصوواد مقوواومتی روسووتا و توليوودات روسووتا نقووش بسوويار

1- Visual PROMETHEE
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تأثيرگذاری دارند .و اگر كا،هايی و محصو،تی كه توليد میشود

خارجی میشود .و برای به ثمر نشستن اقتصاد مقواومتی بايود از

باب پسند مردم نباشد موج گرايش مردم به مصرف كا،هوای

پايه چرخه توليد كشور اصالح شود.

شکل .3بررسی توزيع معيارها و گزينهها در محور دكارتی
(منبع :يافتههای پووهش)0351 ،

يکی از مهمرين عواملی كه می تواند در توسعه مباح كلوی
در روستاها نقش چشمگيری داشته باشد بح توسوعه اقتصوادی

كرد.
با توجه به اين اهداف ،پوووهش حاضور از بعود چوالشهوای

ساكنين روستايی است كه عالوه بر درآمود زايوی فوردی باعو

اقتصاد مقاومتی در روسوتاهای شهرسوتان رودبوار جنووب موورد

توسعه سريع اشتغالزايی و درآمدی در روستاها خواهد شد .توسعه

بررسی قرار گرفته است .در بعود شناسوايی چوالشهوای اقتصواد

مشوواغل اقتصووادی در روس وتاها مووی توانوود نقووش بسووزايی در

مقاومتی كه با استفاده از مدل تحليل عاملی ،معيارهای مورد نظر

جلوگيری از مهاجرت های بی رويه به شهر ايجاد كند و حتی در

استخراج شد .مهن تورين عوامول اثرگوذار عبارتنوداز :مخواطرات

پاره ای نيز میتواند زمينوهسواز مهواجرت معکووس در روسوتاها

محيطی ،ضع مشاركتی ،كمبود سرمايهگذاری و مشکالت وام-

باشد .به عقيده خيلی از كارشناسان كه مطالعات آنها در بخوش

هووای حمووايتی ،هزينووههووای بووا،ی دسترسووی ،شووهر گرايووی،

پيشينه پووهش آورده شد ،فراهن نمودن زمينوههوای توليودی و

بروكراسیهای اداری و بیثباتی بازار و عدمحمايتهوای دولتوی.

درآمدی در ايجاد مشاغل مختل در روسوتاها مویتوانود باعو

كه در اين بين ،مخاطرات محيطی بيشترين ضري اثرگوذاری را

تغيير سبک زندگی از مصرف كننوده بوه توليدكننوده و زمينوهای

دارا میباشد .در انتها با استفاده از روش پروميتوه بوه رتبوهبنودی

برای مهاجرت به روستاها شود و مردم به مشاغل مختلو روی

روستاهای مورد نظر براساس بار عاملی پرداخته شده است .نتايج

بياورند كه اصلی ترين اين مشاغل همان داموداری و كشواورزی

نشان داد؛ روستاهای علی آباد و عبودل آبواد نسوبت بوه بارهوای

است .برای اين كار ،زم اسوت توا ابتودا براسواس پتاسويلهوای

عاملی مشخ

شده در روش تحليل عاملی در اولويت اول قرار

مناط روستايی ،اقدام به شناسايی چالشهای اثرگذار بر اين امر

گرفتهاند .بر اين اساس میتوان پيشنهادهای زير را در ارتباط بوا
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عدم وابستگی به خارج از كشور داشته باشد.

 -اجرای طرحهای صنايع ريسندگی و بافندگی ،حصير بافی،

 -تأكيد بر توسعه و تقويت فعاليتهای بخوش خصوصوی در

پرورش مرغ بومی و محلی ،طورحهوای داموداری و دامپوروری،

عرصوووه توليووودات روسوووتايی و واگوووذاری هووور چوووه بيشوووتر

زنبورعسل ،اجرای طرحهای مختل كشاورزی و كشت گياهوان

تصدی گری های دولت با الزام اسوتمرار و شوکوفايی در توليود از

دارويی از جمله طرحهای است كه میتوانود زمينوهسواز تحوولی

سوی بخش خصوصی.

برزگ در روستاها باشد.

 -تشکيل توينهوای تخصصوی بورای شوناخت مزيوتهوا و

 -تشکيل و حمايت از صندوقهای تعاون روستايی می تواند

توانمندی ها با محوريت نخبگان ،صاح نظران و دانشگاهيان در

عالوه بر ايجاد اشتغال ،افزايش توليد داخلوی و ممانعوت از رشود

راستای توسعه اشتغال بور شوتاب و پيشورفت منواط روسوتايی

مهاجرت از روستا به شهرها ،نقش عمودهای در اسوتقالل كشوور

خواهد افزود.

منابع
اسدی ،ا ،مذهبيان ،م .0350 .تحليلی بر ضرورت رشود و توسوعه
اقتصاد روستايی؛ كشاورزی و دامپروری در اقتصواد مقواومتی
از منظر قرآن كرين .مطالعات منابع طبيعی ،محويطزيسوت و
كشاورزی.31-07 :)03(1 ،
افروخته ،ح .0350 .اقتصاد فضا و توسعه روسوتايی(موورد :ناحيوه
شفت) .فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روسوتايی-35 :)01(0 ،
.01
باقری ،م ،مهدوی ،س و شري نوواد ،م .0353 .بررسوی توأثير

كنفورانس جوامع علووم موديريت و حسووابداری ،00-0 ،دی،
تهران.
دانشجعفری ،د و كريمی ،س .0351 .نفت ،برنامه ششن توسعه
و اقتصاد مقاومتی .فصلنامه سياستهای راهبردی و كالن0 ،
(.31-0 :)3
دهقانپور ،ب ،شفيعی ،آ و محمدی ،م .0351 .اقتصواد مقواومتی؛
مطالعه مروری ابعاد و ويوگیها .ماهنامه اجتماعی ،اقتصادی،
علمی و فرهنگی كار و جامعه11-00 :031 ،

تحرينهای اقتصادی بر عملکورد عوامول داخلوی در صونايع

رحيمی كلور ،ح و حمزهای ،ن .0357 .بوازخوانی مفهووم اقتصواد

كوچک و متوسط استان لرستان طی سالهای .0350-0331

مقاومتی و معرفی الگويی كامل برای آن ،فصلنامه اقتصواد و

مديريت بهرهوری.30-10 :05 ،

بانکداری اسالمی.30-03 ،)013( 00 ،

جاجرمی ،ک ،نوباغی ،ا .0350 .رونود توسوعه اقتصواد روسوتايی،

ركوونالوودينافتخوواری ،و قووادری ،ا .0330 .نقووش گردشووگری

مطالعه مووردی :دهسوتان ميوان جووبن سوبزوار .جغرافيوای

روستايی (نقد و تحليل چهوارچوبهوای نظريوهای .مودرس،

سرزمين.05-13 :)31(5 ،

.11-03 :)1(0

خسروی پور ،ب و دلفيوان ،ف ،0350 ،نقوش امنيوت غوذايی در

سرخهدهی ،ف .0350 .راهکارهوا و چوالشهوای تحقو سوبک

توسعه پايدار و اقتصاد مقاومتی ،سومين همايش يافتوههوای

زندگی اسوالمی؛ بوه مثابوه بسوتر تحقو اقتصواد مقواومتی.

نوين در محيط زيست و اكوسيستن های كشاورزی ،تهوران،

همايش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقواومتی ،جهواد

پووهشکده انرژی های نو و محيط زيست دانشگاه تهران.

دانشگاهی (معاونت فرهنگی جهواد دانشوگاهی) ،0-03 ،آذر،

دانووايی ،گ .0350 .اقتصوواد مقوواومتی و افووزايش بهوورهوری.

البرز.
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سليمانی ،ی و سيدحسنزاده يزدی ،س .0350 .تبيين رويکردهوا

عشرتی خليلآبادی ،ف و كيوانحسينی ،س.ا .0353 .رويکوردی

و مثلفههای سياستهوای كلوی اقتصواد مقواومتی (بررسوی

سازهانگارانوه بوه رونود تکامول و تشوديد سياسوت تحريموی

موردی :تبيين بند دوازدهن سياستها :مثلفههای ديپلماسوی

آمريکا عليه ايران ( .)0100-0531فصولنامه پوووهشهوای

اقتصادی) ،فصلنامه سياستهای راهبردی و كالن (ويوه نامه

راهبردی سياست.05-30 :)33( 3 ،

اقتصاد مقاومتی).001-50 :)1(1 ،

متحدی ،ح و قاضیزاده ،س.ض .0350 .بررسی اقتصاد مقاومتی

ضياتوانا ،م.ح و اميرانتخابی ،ش .0331 .رونود تبوديل روسوتا بوه

و راههای تحق آن .اولين كنفورانس بوينالمللوی تحوو،ت

شهر و پيامدهای آن در شهرستان تالش ،جغرافيوا و توسوعه،

نوين در مديريت ،اقتصاد و حسوابداری ،شوركت بوينالمللوی

003-017 :)01(0؛

كوشا ،07-0 .بهمنماه ،تهران.

عزيزپووور ،ف ،و شمسووی ،ر و نجفووی ،ح .0350 .چووالشهووای

محمدی يگانه ،ب .و و،ئی ،م .0353 .تنوو بخشوی بوه اقتصواد

اقتصادی توسعه سکونتگاههای روستايی ايران .همايش ملوی

روسووتاها جهووت تحقوو توسووعه پايوودار مووورد :دهسووتان

توسعهی روستايی ،رشت ،دانشوگاه گويالن ،1-0 ،شوهريور،

مرحمت آباد شمالی شهرستان مياندوآب .فصلنامه اقتصاد فضا

گيالن.

و توسعه روستايی.71-01 ،)3(0 ،

علن خواه .0353 . ،نقوش اقتصواد مقواومتی در توسوعه پايودار

محمووودی ،ک .0350 .بررسووی موانووع و چووالشهووای توسووعه

روستايی ،همايش ملی توسعه پايدار روستايی در افو ،0111

روستايی ايران از منظر برنامهريزی .چهارمين همايش علمی

اصفهان ،شركت توسعه سازان گردشوگری .0-03 ،شوهريور،

سراسری دانشجويی جغرافيا ،تهران.01-0 ،

اصفهان.

منافیآذر ،ر ،عبدالهی ، ،و عليوزاده ،ت و و،ئوی ،م و قاسومی-

فعلووی ،س ،صووديقی ،ح ،و پزشووکی راد ،غ و ميرزايووی ،آ.0335 .

اردهائی .0351 . ،مهواجرت بازگشوتی و پيامودهای آن بور

چالشهای جوامع روستايی ايران برای دسوتيابی بوه توسوعه

سکونتگاهای روسوتايی (مطالعوهی مووردی :بخوش بواروق

پايدار .روستا و توسعه.003-57 :)03(1 ،

شهرستان مياندوآب) .مطالعهی برنامهريزی سوکونتگاههوای

قرنی آرنی ،ب .0353 .بررسی نقوش برناموهريوزی مشواركتی در
كاهش فقر روستايی به روش كيفی مطالعه موردی :روستای
لزور ،پووهشهای روستايی.133-117 :)3(0 ،
قنبری ،ی و براتی زاده ،ف .0353 .اقتصاد مقواومتی و نقوش آن
در توسووعه پايوودار روسووتايی ،همووايش ملووی توسووعه پايوودار
روستايی در اف  ،0111شركت توسعهسازان گردشگری-0 ،
 ،3شهريورماه ،اصفهان.
كيانی ،ا ،فاضل نيا ،غ و رضوايی ،ب .0350 .بررسوی و اولويوت-
سنجی مخاطرات محيط طبيعی شهر زابل ،نشريه جغرافيوا و
مطالعات محيطی000-53 :)0( 0 ،؛

انسانی.057-075 :)33(00 ،
راثی ،ن و محسونی زنووزی ،س.ج ،0350 .بررسوی مثلفوههوای
اقتصاد مقاومتی در نظام درآمدی دولت و توأثير آن بور رشود
اقتصادی ايران ،فصلنامه سياست های راهبردی و كوالن1 ،
(.000-030 ،)00
نکويی نائينی ،س .0351 . .سنجش پايداری نظوامهوای بهوره-
بوورداری كشوواورزی در راسووتای اهووداف اقتصوواد مقوواومتی.
فصلنامه سياستهای راهبردی و كالن.035-003 :)5(3 ،
يدقار .0333 . ،رونود تحووّل و چوالشهوای عموران و توسوعة
روستايی در ايران .پووهشهای جغرافيايی.51-70 :)13(0 ،
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Abstract
Villages can play a key role in achieving the goals of a resilient economy through the
absorption of a large portion of the country's resources, which requires addressing the challenges
stated ahead. The purpose of this study is to identify and analyze the challenges facing the
realization of robust economy in rural areas of South Rudbar by using a descriptive-analytical
method. The type of sampling in this study is stratified random. For this purpose, seven villages
with a population of over 100 and capable of engaging in agriculture (as the most important
activity in the area) were selected from the settlements of this village as a total sample of 1119.
According to Cochran's formula and calculating the 6% error, 167 people were selected as the
sample. This process was implemented in 2017. Factor analysis was used to analyze the data and
prioritize the challenges. At the end, the villages were ranked by using the Prometheus software
package. The results showed that among the most important challenges in realization of robust
economy, the environmental hazard component has the highest impact. The results of Prometheus
software showed that Aliabad and Abdul Abad villages were in the first priority with respect to the
specified factor indices. Considering that these villages are the cradle of different economic talents,
it is suggested to implement spinning, matting, poultry, livestock and bee projects, beeswax,
various agricultural projects and medicinal plants cultivation. This could result in a great
development for villages.
Keywords: Resistive Economy, Rural Development, Factor Analysis, Rudbar South Village.
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