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چکیده
در بازۀ زمانی کنونیر رهیافت روستای خ،اق به عنوان دیدگاهی نو در زمینۀ توسعۀ روستایی ت،ااش دارد تاا بساتر زنادگی باا کیفیات و
خ،اقانه را در مناطق روستایی مهیا سازد .بنابراین هدف مطالعۀ حاضر استلراج شاخصهای روستای خ،اق در سکونتگاههای روستایی منطقۀ
سیستان و شناسایی پیشرانهای ک،یدی مؤثر برای گسترش زمینههای خ،اقیت روستاییان است .بارای ایان من اور از روش تح،یال اثارام
متقاطع استفاده شد .اط،اعام مورد نیاز در قالب پرسشنامه دلفی و با استفاده از ن ر متلصصان استلراج گردید و پیشرانهای ک،یدی اثرگذار
بر خ،اقیت روستاییان شناسایی گردید .نمونۀ مورد مطالعۀ شامل  11نفر از کارشناسان در منطقه سیستان میباشند کاه باه صاورم هدفمناد
انتلاب شدند .نتایج نشان میدهد که در مجموع تعداد  1مؤلفه (انعطافپذریر ابتکارر ترویج و آموزشر خطرپذیریر رهبری و مشاارکت) باا
 11شاخص در شکلگیری روستای خ،اق اثرگذارند که در این بین  2۹شاخص به عناوان پیشارانهای ک،یادی انتلااب شادند .از باین 2۹
پیشرانر تعداد  1پیشران بیشترین اثرگذاری و کمترین اثرپذیری را داشتند که شامل "ورود اهالی روستا به فعالیتهای جدیاد و نوآوراناه (باا
اثرگذاری ")91ر "میزان توانایی مدیران مح،ی برای هدایت روستا در راستای توسعۀ روستای خ،اق (با اثرگذاری ")11ر " استقبال و پاذیرش
خ،اقیت توس ساکنین مح،ی روستا در منطقه (با اثرگذاری ")19ر "توسعه ایدههای خ،اقانه جهت بهبود مشارکت مردمی (با اثرگذاری ")19ر
" اعتماد به افراد تحصیلکرده در تصمیمگیریها و مدیریت (با اثرگذاری  ")12و " آموزش و انگیزه بلشای باه کارآفریناان در محی هاای
روستایی (با اثرگذاری  ")12میباشند .بنابراین رهیافت روستای خّ،اق به عنوان یاک رویکارد مفیاد و کاراماد بارای رفاع مواناع توساعه در
سکونتگاههای روستایی پیشنهاد میگردد.
کلمات کلیدی :آیندهنگریر خ،اقیت روستاییر پایداری روستاییر سیستان.
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(برنامهریزی مراکز روستاییر توسعۀ روستا -شهریر کارکردهاای

مقدمه
شناخت پیدا کردن نسبت به آیندهر رویایی است که از گذشته

شهری در توسعۀ روستایی) و رویکردهای جامع (توسعۀ روستایی

ت،اش افراد بسیاری را در طول تاریخ به خود معطوف کرده اسات

همهجانبااه و یکپارچااهر توسااعۀ پایاادار) طبقهبن ادیر تفکیااک و

و در دورۀ جدیدر توجه به آینده روز به روز در حال تکامل است و

مشلص گردیاده اسات (اساتع،اجی و جعفاریر  .)2919ایان در

آیندهپژوهی باا ن ریاههار مکاتاب و پارادایمهاای جدیاد ناوعی

حالیست که اککر راهکارهای گذشته توسعه مانند صنعتیسازی و

رویکرد تکام،ی را برای مؤلفهها و ابعاد ملت،ب آینده مهیا کارده

توسعۀ کشاورزی نتوانستند شرای لاز برای پایداری اقتصاادی و

است (جشااری و مارادیر  .)291۹مطالعاه درباارۀ آینادهپژوهی

اجتماعی مناطق روستایی را به دنباال داشاته باشاد (اساتع،اجیر

متمایل به تصمیم اسات یعنای نیروهاای جدیادی را توصایب و

 .)29۹2با وجود اینر اککر کشورها در جستجوی شناخت یا خ،اق

معرفی میکند که باید برای گرفتن تصمیمام هوشامندانه درک

راه و روشهای جدید برای تحقاق توساعۀ روساتایی برآمدناد و

شوند (گ،ان2ر  .)1221اساتفاده از رویکردهاای آیندهپژوهاناه در

توسعۀ فعالیتهای خ،اق به عنوان یکای از عوامال تأثیرگاذار در

برنامهریزی استراتژیک میتواند یکی از دفاعهای اساسی در برابر

توسعۀ روستایی مطرح گردید (عینالی و همکارانر  .)291۹در این

چالشهای محی پویای اماروزی باشاد (اصا،انیان و همکاارانر

بینر برخی از محققان ن ریۀ روستای خ،اق را مطارح کردناد .در

 .)2913در این بینر آیندهنگری وضعیت سکونتگاههای روستایی

این ن ریه اعتقاد بر این است که مناطق روساتایی میتوانناد باا

یکی از مهمترین مسااول جامعاۀ اماروز جهاانیر باهویژه ایاران

جذب افراد در حرفههای خ،اق رشد اقتصادی را به ارمغان آوردند.

میباشدر زیرا بروز نابرابری و عد توجه به روستاها طی دهههای

با این وجودر شناسایی عوامل مرتب با خ،اقیت روستایی میتواند

اخیر که موجب ضعب و تسریع روناد ناابودی ایان کاانونهاای

راهگشای توسعۀ این مناطق باشد و زمینۀ لاز را برای نگهداریر

سکونتگاهی و ایجاد عد تعادل فضایی درون ناحیه و یاک ساو

جذب و پرورش انسانهای خ،اق ایجاد نماید .همچنین وجود این

شدن جریان خادمامر سارمایهر اط،اعاام و جمعیات باه سامت

امر میتواند نتایج منفای حاصال از تجریاههای پیشاین توساعۀ

کانونهای شهری گردیاده اسات (زراعایر  .)2913بارای فااوق

روستایی را به حداقل برساند و آینده امیادوار کننادهای را بارای

آمدن بر ایان چالشهاا و توساعه یاافتن روساتاهار راهکارهاا و

مناطق فاوق رقام بزناد (دونالاد و همکااران1ر  .)122۹بناابراین

رویکردهای متنوعی معرفی گردیده که در ایان باین باا بررسای

محی های روستایی با توجه به توانهای بالقوه بسیار باﻻر باید

تجاارب و ساوابق کشاورهای گونااگون در برناماهریزی توسااعۀ

ساختارهای خود را در مسیر پروراندن افراد و ایدههای خﻼق و

روستایی از دهه 2132ر رویکردها و راهبردهای مورد اساتفاده در

همچناااین محیطی خﻼق و سازگار با شرای کنونی بپرورانند .در

ایاان زمینااه را در چهااار دسااته رویکردهااای اقتصااادی (توسااعۀ

این صورم خواهند توانست نقشهای تعیین کنندۀ خود چون

کشاااورزیر انق،اااب ساابزر اصاا،احام ارضاایر صنعتیسااازی)ر

اقتصاد روستایی که اثراتش تا مرزهای فراتر از روستا هم درک

رویکردهای اجتماعی (تأمین نیازهای اساسیر مشارکت در توسعۀ

میشودر را بهتر ایفا کند و در آینااده به توسااعۀ پایدار ناول شوند

روستاییر توسعۀ اجتماعام مح،ی)ر رویکردهای کالبدی-فضاایی

(یاسوری و سجودیر  .)2911از اینرور با ع،م به اینکه مسااول و
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موانع توسعه در مناطق روستایی ایران بهویژه در منطقۀ سیستان

فیسبوکر یوتیوب و بازارتوانستهاند در زمینۀ توساعۀ کاارآفرینی

معطوف به عد شناخت ظرفیتهای خ،اق در این مناطق اساتر

نقش مؤثری داشته باشند .کَن و انجیو)1221( 1ر در پژوهشای

هدف این پژوهشر آیندهنگری اثرگذاری شااخصهای روساتای

به این نتجیه رسیدند که روستای دونگ لَم 9دارای پتانسایلهای

خ،اق بر پایداری سکونتگاههای روستایی منطقۀ سیساتان اسات.

لاز برای گردشگری خ،اق است .بر ایان اسااس لااز اسات تاا

در ایان مطالعااه سااکونتگاههای روسااتایی سیسااتان بااه عنااوان

بستههای گردشگری متنوعی از جم،ه اکوتوریسام؛ گردشاگریر

محدودۀ مورد مطالعه انتلاب شده تا به تبیین شاخصهای خ،اق

گردشگری روستایی در این منطقاۀ وجاود داشاته باشاد .نتاایج

در این منااطق پرداختاه شاودر تاا از ایان طریاق باا شناساایی

مطالعۀ آردحالا 1و همکاران ()1221ر نشان داد که توسعۀ صانعت

شاخصهار زمینهها و چارهجویی با رویکرد آیندهنگریر رونادهای

گردشگری خ،اق در روستاهای مورد مطالعه نیاز به توجاه چهاار

حاکم بر مجموعه روستایی مذکور و هدایت آگاهانه و سمتدهی

عامل دارد کاه عبارتناد از -2 :نیازمناد انرژیهاای اساسای -1

مدیرانه آنهار به الزامام پایداری در برنامهریزی ساکونتگاههای

جاذبههای گردشگری  -9قاب،یت دسترسی و تحرک  -1توساعۀ

روستایی توجه گردد.

محصول .سیترلیا و مگ،یو )1221( 3ر در مطالعهای به این نتیجاه

نتایج مطالعۀ ابریشامی و همکااران ()291۹ر نشاان داد کاه

رسیدند که پایههای موفقیت گردشگری خ،اق نهفتاه در تحکایم

صنایع خ،اق بر توسعۀ پایدار اقتصادی روساتاهای ماورد مطالعاه

اقتصاد مح،ی بر اساس خ،اقیت در یک سیساتم منطقای اسات.

اثرگذار است .عینالی و همکاران ()291۹ر در پژوهشی به بررسی

نتایج مطالعۀ دونسین)1229( 1ر نشان داد که برای دستیابی باه

نقش گردشگری خ،اق بر توسعه پایدار روستایی پرداختند .نتاایج

گردشگری خ،اق روستایی توجه به ترکیاب رناگر همااهنگی و

نشان داد که مقادیر میانگین تمامی مؤلفههای گردشگری خ،ااق

ن م بین چیدمان اقامتگاهها و کیفیت و مدیریت بهداشت امری

به استکنای ریساکپذیری ( )1/11بالااتر از  9باوده کاه نشاانگر

ضروری بهحسااب میآیاد .نتاایج مطالعاۀ لای و وول)1221( 1ر

وضعیت مط،وب روستاهای هدف از ن ر گردشگری خ،اق اسات.

نشاان داد کاه اساتفاده از مزیتهاای روساتاها در جهات طاابخ

نتایج مطالعاۀ ک،اامی و حساینی ()2911ر نشاان داد کاه دولات

غذاهای مح،ی میتوان به اقتصااد خ،ااق گردشاگری روساتایی

میتواند با مشارکت ساکنان اقدا به ایجاد صنایع خ،اق نمایاد و

دست یافت .ننایج مطالعۀ استولاریک و همکاران)1222(۹ر نشاان

صنایع خ،اق در تما زمینهها اعام از فرهنگایر آیینایر هناریر

داد که گردشگری و توساعۀ اقتصااد باهعنوان زمیناههای باروز

کشاااورزی و صاانعتی بایااد در ن اار گرفتااه شااود .راسااتق،م و

خ،اقیت در جوامع روستایی معرفی و هنرهای تجسمیر فرهناگ

همکاران ()2913ر در پژوهشی باه تعیاین پیشارانهای ک،یادی

و میراث تاریلی بهعنوان ابزار تولید ثروم و بازاحیای فرایندهای

روستای خ،اق اقدا نمودند .ساختار ن ری بهدست آمده از بلش

سنتی اقتصادی نا برده شده است .برونتراپ و مِسنر )1221(1ر

اول پژوهش شامل  23مؤلفه و  11معرف بود .بیشترین امتیاز به

در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که صنایع خ،اق در زمینههایی

طبقۀ خ،اق «مهاجران به روستا» با  2/2۹1131درصد و کمترین
امتیاز به «ارتباطام با بستگان» با  2/29311۹تع،ق داشت .نتایج
مطالعۀ کمارودین و همکاران)122۹( 2ر نشان داد که روساتاهای
خ،اق مورد مطالعه با استفاده از روشهای جدیاد تب،یغاام مانناد
1 - Kamarudin
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همچون موسیقیر ادبیاامر گردشاگری و هنار دارای جایگااهی

اقتصادی ناشی از خ،اقیتهای طبقه خ،اق است که ایان مکمال

راهبردی برای ترویج هوشمندانه پایداری و رشد فزایندۀ مح،ایر

فعالیتهای ذاتی روستا در تولیدام بویژه بلش کشاورزی اسات

منطقۀای و م،ی در اروپا دارد.

(راسااتق،م و همکااارانر  .)2913در همااین زمینااهر بساایاری از

شواهد حاصال از بررسای ادبیاام و ساابقۀ پاژوهش نشاان

نویسندگان از جم،ه استولاریک و همکاران ( )1222عقیده دارناد

میدهد تا کنون مطالعام اندکی پیرامون روستای خ،ااق صاورم

که منااطق روساتایی دارای پتانسایل بالاایی بارای مکاانیاابی

گرفته است و بهدلیل تناوعر پیچیادگیر گساتردگی و ناو باودن

بلشهای خ،اق هستند و حتی مدیران روستایی میتوانند طبقاه

موضوع مورد مطالعهر ت،اش در تدوین ن ریهای که بتواند ک،یات

خ،اق را جاذب کنناد .از ساوی دیگار مورگاان و لماب و فریار

پدیدۀ موردِن ر را تبیین کندر بهندرم صورم گرفته است .نتاایج

( )1221عقیده دارند که مدیران اجرایی روساتا مایتواناد از ساه

مروری بر متون مرتب با موضوع نشان میدهاد کاه هرکادا از

رویکرد استراتژیک برای حمایت از توسعه خود استفاده کند .ایان

ن ریهها و دیدگاههار بلشهایی از موضاوع را آن هام از برخای

روشها بر اساس توساعه مح،ایر توساعه اقتصاادیر خ،اقیات و

زوایا موردِبررسی قرار دادهاند .در این بینر برخی از صاحبن ران

استعداد آنها است.

داخ،ی و خارجی به مقولۀ روستای خ،اق و عوامال مارتب باا آن

 رویکاارد اول در ارتباااط بااا خصوصاایام مح،اایر میااراث

توجه داشتهاند و مباحکی پیرامونر کاارآفرینیر روساتای خ،ااق و

فرهنگیر سنتهاا و شارای طبیعای اسات .ایان رویکارد

گردشگری خ،اق روستایی را مورد بررسی قرار دادهاند .در نتیجاه

توسعه در نتیجاه اساتفاده از مناابع مح،ای بارای توساعه

میتااوان بیااان داشاات کااه در زمینااۀ آیناادهنگری اثرگااذاری

گردشگری است .در این رویکارد دهیااران روساتایی بایاد

شاخصهای روستای خ،اق تاکنون مطالعاۀای باا ایان مضامون

فضایی مسالمتآمیز و راحات بارای اراواه تجاارب معتبار

انجا نگرفته است.

داشته باشند.
 رویکاارد دو ر توسااعه اقتصااادی را بااه وس ای،ه حمای ات از

مفهوم روستای خلاق و پایداری روستایی

روستای خ،اق مفهو جدیدی است که باه تبعیات از مفهاو
شهر خ،اق ایجاد شده و تعریب واحد و بینال،م،ی در این بااره تاا
به حال صورم نگرفته است .با این حال باه تعریفای ملتصار از
این مفهو اشاره میشود .روستای خ،اق فضایی است که با اتکاا
بر فرآیندهای بو مدارانه سبک زنادگیر محای زیسات پااک و
امکانام مط،وب زمینۀ جذب طبقه خ،اق در صنایع با فناوری غیر
سط بالار بویژه در بلش فرهنگ و هنر را مهیاا و بساتر انتفااع
برد  -برد جامعه روستایی و طبقه خ،اق و همچناین ملاطباان و
مصرفکنندگان محصولام خ،اقانه در بیرون از محای روساتا را
فراهم میآورد .تولید ثروم در این روستا ناشی از پرداخات حاق
بهرۀ مالکانه فضای روستایی به روستاییان و تولید ارزش افازوده

فعالیتهای کارآفرینی برجسته میساازد .در ایان رویکارد
دهیااری بایاد یاک محای کسااب و کااار مناسااب باارای
کارآفرینان مح،ی ایجاد و یا شروع به حمایات از فعالیات-
های آنها کند.
 رویکرد سو بر نیاز باه حمایات از خ،اقیات و اساتعداد در
دهیاریهای روستایی و مزایای استفاده از چنین پشاتیبانی
از ن ر رشد اقتصادی مستمر تأکید میکند .اقتصاد خ،اق در
مناطق روستایی در حضور هنر و فرهنگ است .همچناینر
توسعه مبتنی بر خ،اقیت از طریق حمایات از اساتعدادهای
هنری با هدفر پشتیبانی از هنر و صنایع دستی و برناماه-
های آموزشی طراحی و اجرا شده است.
به طور ک،ی توسعه مح،ی را میتوان با بسایج ظرفیاتهاای
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مح،ی (ظرفیت اقتصادیر اجتمااعیر تکنولاوژیکی و سیاسای) و

حاالی کاه اعات،ای یکای ناه تنهااا باار دیگاری تاأثیر منفای

منابع (طبیعیر اقتصادی و زیربنایی) به دسات آورد( .جارابکااوا و

نمیگااذاردر ب،کااه عاماال رشاادیابندۀ دیگااری نیاااز مایشاااود

حامادا2ر  .)1221با این وجودر خ،اقیت روستایی به عناوان راهای

(ابریشمی و همکارنر  .)291۹شاکل  2گویاای مادل مفهاومی

برای توسعه پایدار جوامع روستایی به ویژه در جوامع کمتر توسعه

تحقیق میباشد.

یافته مطرح میشاود (قاسام،و و همکاارانر  .)291۹در راساتای
تأیید اهمیت خ،اقیت روستاییر آردحالا و همکاران ( )1221بارای

مبانینظری آیندهپژوهی در روستای خلاق

توسعه روستایی ساه رویکارد را اراواه میدهناد کاه عبارتناد از
رویکردهای توسعۀ مکانیر توسعۀ اقتصادی و توساعۀ خ،اقیات و

شناسایی عوامل مؤثر بر شکلگیری و توسعه

استعدادهای فردی .تجربیام نشاان میدهاد کاه بارای توساعۀ

روستای خلاق

روسااتاییر بایااد بااه رویکاارد سااو توجااه ویااژهای کاارد؛ یعناای

دلفی متخصصان با استفاده از ماتریس آثار متقابل

شکلگیری خ،اقیت در مناطق روستایی بار اسااس ظرفیتهاا و
فرهنگ روساتا (آردحالاا و همکاارانر  .)1221در هماین راساتار
بالفور 1و همکاران ( )122۹بر این باورند کاه توساعه مبتنای بار

شناسایی عوامل

روش تحلیل ساختاری با

خ،اقیت روستایی توانایی تقویت شابکههای تعاام،ی را داردر کاه

اصلی با نرمافزار

نرمافزار

باعث دخالت مدنیر برانگیلتگی احسااس جامعاهر کاارآفرینی و

Micmac

Micmac

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

تحااول خ،اااق میشااود .آموزشااگاههای هنااریر جشاانوارهها و
سالهای هنرهای مح،یر فرصاتهایی را بارای ایجااد تعام،اام
مشترک فاراهم میکنناد کاه میتوانناد ظرفیات خ،ااق جواماع
روستایی را تقویت کنند (بالفور و همکاارانر  .)122۹در واقاعر در
مفهو روستای خ،اقر حضور و تمرکز تولیدکنندگانر هنرمنادانر
دانشمندان و دانشجویان و سنتشکنان به پیشرفت روستا ارتباط
دارد .این گروه خ،اقیت را شدم میبلشند و برای دیگران جذاب
هستند .همچنین ایشان فضای خ،ااق یاک روساتا یاا منطقاه را
ساخته و شاکل میبلشاند (جیاساکام9ر  .)1221باا توجاه باه
مطالب مطرح شده میتوان نتیجه گرفت که توساعه زمیناههای
خ،اقیت راهکااری مناساب برای توسعه روستایی استر چراکااه
تواناایی بسایج سارمایههاای اقتصااادیر اجتماااعیر انسااانیر
فرهنگی و طبیعی را بارای رسایدن باه هادف توسااعه داردر در
1 - Jarábková, and Hamada
2 - Balfour
3 - J scotte

محدودۀ مورد مطالعه

منطقۀ سیستان با مساحت  23211کی،ومتر مربع در محدودۀ
جغرافیایی بین  92درجاه و  3دقیقاه تاا  92درجاه و  1۹دقیقاه
عرض جغرافیایی و  12درجه و  23دقیقه تا  12درجه و  32دقیقه
طول جغرافیایی در جنوب شرقی ایران و در شمالیترین قسامت
استان سیستان و ب،وچستان واقع شده کاه حادود  ۹/2درصاد از
مساحت استان را به خود اختصااص داده اسات .ایان منطقاه از
شمال و شرق به مرز افغانستان محدود میگردد .سیساتان دارای
پنج شهرستان زابلر زهکر هیرمندر نیماروز و هاامون میباشاد
(مرکز آمار ایرانر .)2913
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شکل  .2محدودۀ مورد مطالعه

مواد و روشها

تح،یال ساااختاری تأثیرگااذاری شااخصهای مااؤثر باار خ،اقیاات

ماهیت این پژوهش از حیث هدف کاربردی و به لحاظ روش

روستایی در ساکونتگاههاای روساتایی از نار افازار Micmac

توصیفی – تح،ی،ی بودهر که برای جماعآوری اط،اعاام از روش

استفاده شد که در ابتدا تأثیر متغیرها نسبت به یکدیگر از صفر تا

اسنادی و میدانی استفاده شده است .جهت استلراج پیشرانهای

چهار براساس طیب تعریب شاده در ایان نار افازار و بار ن ار

ک،یدی مؤثر بر شکلگیری خ،اقیت در سکونتگاههاای روساتایی

کارشناسااان و متلصصااان ارزشگااذاری شااد؛ سااپس تااأثیرام

سیستانر پرسشنامه میک مک تهیاه و در باین اعضاای جامعاه

مستقیم و غیرمستقیم و همچناین شااخصهای دارای پتانسایل

نمونه توزیع و تکمیل شده است .جامعۀ نمونۀ این پژوهش را 11

اثرگذار و اثرپذیر مستقیم و غیرمستقیم و در نهایت تأثیرگذارترین

نفر از فعالانر کارشناسانر متلصصین و اساتید دانشگاه در حاوزۀ

شاخصهای ک،یدی شناسایی شده است.

روستایی تشکیل میدهند .اعتبار و روایی ابزار گردآوری اط،اعام
(پرسااشنامه) را اسااتادان و خبرگااان تأییااد کردنااد؛ همچنااین
بهره گیاااری از مباااانی ن اااری پاااژوهش و ن ااار خبرگاااان و
صاااحبن ران ضااامن روایاای پرسااشنامه اساات .باارای پایااایی
گویههای پژوهش از آمارۀ آلفای کرونباخ استفاده شد کاه نشاان
داد آلفای کرونباخ در بعد انعطافپذیری ()2/133ر در بعاد ابتکاار
()2/119ر در بعد ترویج و آموزش ()2/111ر در بعاد خطرپاذیری
()2/1۹1ر در بعد رهباری ( )2/1۹1و در بعاد مشاارکت ()2/111
است و حاکی از پایایی زیاد است .جهت تجزیهوتح،یل دادههاا و

روش تحلیل اثر متقابل

این روشر یک رویکرد کارا و مفید است .تح،یل اثر متقابالر
روشی برای تشلیص رواب متقابل است .بهطوریکه تاأثیر هار
روند بر روندهای دیگر درجهبندی میشود .به عبارم دیگر CIA

یاک روش نیماهکمی اسات کاه در آنر باهجای روابا ع،ات-
مع،ولی سادهر رواب متقابل بین خارده سیساتمهای ملت،ابر در
ماتریس تح،یل میشود.
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جدول  .1مؤلفهها و شاخصهای روستای خ،اق
مؤلفه

شاخص

تعداد
گویهها

کرونباخ

انعطافپذیری
ابتکار
ترویج و آموزش
خطرپذیری
رهبری
مشارکت
منابع

 -2توجه به حفظ محی زیستر  -1امید به آینده مط،وب توس مرد روستار  -9پذیرش عقاید و ارزشهای جدید توس مرد روستار -1
تمایل به حفظ و پایبند بودن به ارزشهای فرهنگی گذشتهر  -3سازگاری بافت تاریلی و بافت جدید در روستار  -1استقبال از اختراع و
2/133
22
نوآوری توس ساکنان روستار  -1اعتماد به تصمیمگیریها و برنامههای نلبگان و تحصیلکردگان مح،ی در شکلگیری روستای خ،اقر -۹
اعتماد به افراد تحصیلکرده در تصمیمگیریها و مدیریت امور روستار  -1وجود زمینههای مناسب برای ماندگاری تحصیلکردگان دانشگاهی
در روستار  -22توانایی سازگاری با محی و مرد
 -2توانایی بهکارگیری راهحلهای ابتکاری و جدید برای حل مشک،ام روستا (نوگراییر جسارم)ر  -1برگزاری فستیوالها و جشنها برای
جذب گردشگر در روستار  -9برگزاری نمایشگاههای فرهنگی و هنری در جهت تقویت ایدههای خ،اقر  -1زیبا سازی من ر و چشم انداز
کالبدی روستار  -3وجود مکانها و فضاهای عمومی برای استراحت روستاویانر  -1وجود رستوران و قهوه خانه و غذاخوری برای
/119
21
خدمامدهی به گردشگران در روستار  -1استفاده از اماکن و فضاهای زیبای روستایی درآمدزا و اثرگذار در رشد اقتصادیر  -۹توانایی رونمایی
مکانها و فضاهای روستایی مؤثر در زنده نگهداشتن فرهنگ بومیر  -1استفاده از شیوههای نوین بازاریابی جهت فروش محصولام
روستاییر  -22استفاده از شیوههای نوین کشت و کار (کشاورزی ارگانیک و مکانیزه)ر  -22تمایل مرد روستا به ایدههای جدید در راستای
گسترش روستای خ،اقر  -21استقبال و پذیرش خ،اقیت توس ساکنین مح،ی روستا
 -2تب،یغام برای جذب ایدههای خ،اقانه مرتب با روستا از طریق فضای مجازی و رسانههار  -1استفاده از روشهای جدید در ارایه
توانمندیهای روستاییان ( از طریق صنایع دستی و )...به سایر افراد روستاییر  -9توجه به تب،یغام جاذبههای خ،اقیت روستایی از طریق تولید
فی،م و سریالر  -1حمایت مرد روستا و مسئولین مح،ی از طرحهای کارآفرینیر  -3میزان جسارم و نوآوری اهالی روستا در خدمامدهی
2/111
22
خ،اقانه به گردشگران ر  -1محور قرار دادن برنامههای مبتنی بر دانش و فناوری نوین خ،اقانهر  -1توجه به کتابلانههای عمومی برای
پشتوانهسازی فرهنگی بر مبنای شکلگیری روستای خ،اقر  -۹آموزش و انگیزه بلشی به کارآفرینانر  -1وجود نشریام مشلص در زمینه
خ،اقیت روستاییر  -22تشکیل کارگاههای آموزشی در روستا
 -2توانایی قبول پیامدهای شکست فعالیتهای فردیر  -1ترس از خطر عد موفقیت به دلیل کمبود سرمایهر  -9خطرپذیری به من ور
تأمین نیازهای اساسیر  -1استقبال از راه اندازی فعالیتهای مرتب با گردشگریر  -3زمینهسازی برای اشتغال افراد غیر بومی در روستار -1
زمینهسازی برای آموزش افراد در فعالیتهای خود اشتغالیر  -1جذب سرمایه از منابع شهریر  -۹مهاجرم از شهر به روستار  -1افزایش
2/1۹1
21
تنوع مشاغل و صنایع کوچک در روستا ر  -22مهیا بودن زمینه برای فعالیت هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی و هنری در روستار -22
امکان عرضه و فروش محصولام و صنایع دستیر  -21ورود اهالی روستا به فعالیتهای جدیدر  -29روحیه ب،ند پروازی و پشتکار افراد در راه
اندازی فعالیت جدید در روستار  -21حمایت مالی از طریق ارایه وا برای توسعۀ فعالیتهای خ،اقانه
 -2توانایی مدیران مح،ی برای هدایت روستا در راستای توسعۀ روستای خ،اقر  -1قدرم نفوذ مدیران مح،ی در میان مرد روستار  -9توجه
و حمایت مدیران روستا به خ،اقیت ساکنین روستار  -1استفاده از افراد متلصص و دارای مهارم در زمینههای مدیریتیر  -3تسهیل موانع
قانونی و نهادی برای فعالیتهای هنری و تولیدام آنها توس مدیران روستار  -1مناسب بودن عم،کرد مدیران روستا (شورا و دهیاری ) در
جذب خدمامر  -1توسعۀ مناسب زیرساختهای ارتباطی و حمل و نقلر  -۹توانایی مدیران روستا در ایجاد ارتباط با سایر روستاها و شهرهار
2/1۹1
29
 -1ع،اقهمندی مدیران در انتقال دانش و تجارب در زمینۀ صنایع دستیر  -22همکاری دولت و مدیران مح،ی در بازاریابی محصولام و
صنایع دستیر  -22ع،اقه مدیران به حمایت از شکلگیری روستای خ،اقر  -21آموزش و افزایش آگاهی مرد مح،ی نسبت به فعالیتهای
خ،اق توس مدیران مح،یر -29استفاده از فرایند مذاکره در موقعیتى خاص براى اعمال نفوذ در میان افراد و جهت دادن آنها به سوى
مقاصدى مشلص
 -2سهیم بودن مرد روستا در امور اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی روستار  -1اتحاد و همدلی مرد روستا در مواقع ملت،ب (بروز
مشکل یا حادثه برای سایرین)ر  -9توسعۀ ایدههای خ،اقانه جهت بهبود مشارکت مردمیر  -1افزایش روحیۀ کار جمعی در میان اهالی روستا
2/111
22
برای شکلگیری روستای خ،اقر  -3مشارکت ساکنین روستا در فعالیتهای هنری و فرهنگیر  -1مهیا بودن شرای برای مشارکت افراد در
زمینههای خود اشتغالی و تولیدر  -1مشارکت مرد مح،ی در حفاظت از میراث فرهنگی روستار  -۹اعتماد اجتماعیر تعاون و همیاری مرد
روستار  -1مشارکت مرد در فعالیتهای جاذب گردشگران و غیره؛  -22همکاری و مشارکت مرد جامعه در مساول محی زیستی
راست ق،م و همکاران ()2913ر عینالی و همکاران ()2911ر موسوی و همکاران ()2919ر ملتاری م،کآبادی و همکاران ()2911ر بوسورث)122۹( 2ر کوک و لازیریتی)122۹( 1ر تاونسند و همکاران)1221( 9ر
توماس و همکاران)1229( 1ر کازانا و کازاک،یس)1221( 3ر مکگراهان و همکاران)1222( 1ر آندرسون)1222( 1ر کن و انجو.)1221( ۹
1 - Bosworth
2 - Cooke And Lazzeretti
3 - Townsend
4 - Thomas
5 - Kazana and Kazaklis
6 - McGranahan
7 - Anderson
8 - Can and njo
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تح،یل اثر متقابل به عنوان ابازار تحقیقاام در ماورد آینادهر

ج :متغیرهای خروجی سیستم (متغیرهای نتیجاه) .باا توجاه باه

نقش شاخص یک متغیر را در ارتباط باا ساایر متغیرهاای درون

شکل()9ر در سیستم جایگاه هریک از عوامال و نقاش آن کام،اا

یک سیستم آشکار ساخته و آن دسته از متغیرهاایی را شناساایی

روشن شده است .اما در سیستمهای ناپایدار وضعیت پیچیدهتر از

میکند که نقش مهم و معناداری در توسعه سیستم در آینده ایفاا

سیستمهای پایدار است .در این سیساتمر متغیرهاا حاول محاور

میکنند .اط،اعاتی که این روش تأمین میکند تصویری اسات از

قطبی صفحه پراکنده هستند و متغیرها در بیشاتر مواقاع حالات

اثر متقابل بین روندها و متغیرها .با همان درجه اهمیتر تصویری

بینابینی از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را نشان میدهند که این امر

است از اینکه چه چیز وابسته و چه چیز مستقل استر چاه چیاز

ارزیابی و شناسایی عوامل ک،یدی را بسیار مشاکل مایکناد .باا

پیشران و چه چیز توس چیزهای دیگر پیش برده میشود .روش

وجود اینر در این سیستم نیز راههاایی ترسایم شاده اسات کاه

تح،یل اثر متقابل در شناسایی متغیرهاای ک،یادی بسایار مفیاد

میتواند راهنمای گزینش و شناساایی عوامال ک،یادی باشاد .در

است (کارگراصلزنوزی و همکارانر .)2911

مجموع متغیرها دارای دو نوع تأثیر هستند :تأثیرمستقیم و تاأثیر

در این بینر نر افزار میکمک یکی از بهترین نر افزارهاایی
است که برای محاسبام ماتریس تح،یل اثرام متقاطعر طراحای

غیرمستقیم که به ترتیب بررسی خواهند شد (عنابستانی و حسینیر
.)2911

شده است؛ روش این نر افزار بدینگونه است که ابتدا متغیرهاا و
مؤلفههای مهم در حوزۀ مورد ن ر را شناسایی کرده و آنها را در
ماتریس اثرام وارد نمود و سپس میزان ارتباط میان این متغیرها
باهم و بهوسای،ۀ خبرگاان تشالیص داده میشاود .در مااتریس
متقاطع جمع اعداد سطرهای هر متغیرر میزان تأثیرگذاری و جمع
ستونی هر متغیر نیز میزان تأثیرپذیری آن متغیر را از متغیرهاای
دیگر نشان میدهد .نحوه توزیع و پاراکنش متغیرهاا در صافحه
پراکندگیر از پایداری یا ناپایداری سیساتم حکایات میکناد .در
بلاش روششناسای و تح،یال میاکماک در مجماوع دو نااوع
پراکنش تعریب شده اسات کاه باه ناا سیساتمهاای پایادار و
سیستمهاای ناپایادار معاروف هساتند .در سیساتمهاای پایادار
پراکنش متغیرها به صورم  Lانگ،یسی نشاان داده شاده اسات؛
یعناای برخاای متغیرهااا دارای تأثیرگااذاری بالااا و برخاای دارای
تأثیرپذیری بالا هستند .در سیساتمهاای پایادار در مجماوع ساه
دسااته متغیاار را ماایتااوان مشاااهده کاارد :الااب :متغیرهااای
بسیارتأثیرگذار بر سیستم (عواملک،یدی) .ب :متغیرهای مساتقل.

یافتههای پژوهش

با استفاده از مطالعام میدانی و کتابلانهایر مهمترین عوامل
تأثیرگذار بر شاکلگیاری خ،اقیات روساتایی در ساکونتگاههای
روستایی سیستان شناسایی شد .در ادامه با استفاده از روش کمی
آیندهپژوهی و استفاده از مدل معادلام ساختاری ( )Micmacباه
میزان تأثیرگذاری یا تأثیرپاذیری عوامال شناساایی شاده اقادا
گردیااد (جاادول .)1بااا توجااه بااه ابعاااد ماتریسهااای ماااتریس
انعطافپذیریر ابتکارر ترویج و آماوزشر خطرپاذیریر رهباری و
مشارکت درجه پرشدگی آنها بین  ۹9تاا  ۹1درصاد اسات کاه
نشان میدهد عوامل انتلااب شاده تاأثیر زیاادی بار روی هام
گذاشتهاند .از مجموع  ۹21رابطه قابل ارزیابی در این ماتریسهار
 219رابطهای با مقدار صفر وجود دارد به ایان معنای اسات کاه
عوامل بر همدیگر تأثیر نگذاشته یا از همدیگر تأثیر نپذیرفتهاناد.
 121رابطهر عددشان یک بوده است به این معنی که تأثیر کمای
نسبت به هم داشتهاندر  1۹3رابطهر عددشان دو بوده است به این
معنی که رابطه تأثیرگاذار نسابتا قاوی داشاتهانادر  231رابطاهر

تحلیل پیشرانهای کلیدی اثرگذاری شاخصهای روستای خلاق بر پایداری سکونتگاههای روستایی با رهیافت آیندهپژوهی
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عددشان سه بوده است بدین معنی که رواب عاملهای ک،یادی

است که نشان دهنده رواب پتانسی،ی و غیرمستقیم عاملها بوده

بسیار زیااد باوده اسات و از تأثیرگاذاری و تأثیرپاذیری زیاادی

است.

برخوردار بودهاند .درنهایت هین رابطهای با مقدار  Pوجود نداشته

متغیرهای تأثیرگذار

متغیرهای دووجهی

تأثی
رگذا

ناحیه ریسک

ناحیه ورودی

ریی

متغیرهای
تنظیمی

ناحیه کمتأثیر

ناحیه خروجی

متغیرهای مستقل

متغیرهای وابسته
تأثیرپذیری

شکل  .3تح،یل تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرها

جدول  .2تح،یل داده های ماتریس و تأثیرام متقاطع
اطلاعات ماتریس

انعطافپذیری

ابتکار

ترویج

خطرپذیری

رهبری

مشارکت

ابعاد ماتریس
تعداد تکرار
تعداد صفر
تعداد یک
تعداد دو
تعداد سه
تعداد P
جمع
درجه پرشدگی

22
1
21
11
11
21
2
222
۹9

21
1
19
12
1۹
21
2
211
۹1/21

22
1
23
92
99
12
2
222
%۹3

21
1
1۹
11
11
3۹
2
211
۹3/12

29
1
11
19
33
11
2
211
۹1/۹1

22
1
22
19
91
11
2
222
%۹1

مأخذ :یافتههای پژوهشر .2911

پیشاارانهای انعطافپااذیری مااؤثر باار شااکلگیااری

با توجه به شکل  )a( 3سمت راستر متغیرهاای اعتمااد باه

خلاقیت در سکونتگاههای روستایی :نقشه پراکندگی خروجی

افراد تحصیلکرده در تصمیمگیاریهاا و مادیریت ()12ر وجاود

تأثیرام مستقیم و تأثیرام غیرمستقیم شکل  1نشان میدهد که

زمینههای مناسب برای ماندگاری تحصیلکردگان در روستا ()12

بیشااترین توزیااع و پراکناادگی شاااخصها را متغیرهااای اثرگااذار

و اعتماد به تصمیمگیری و برنامههای نلبگاان مح،ای ( )12باه

تشکیل میدهند.

ترتیب دارای بیشترین میزان تأثیرگذاری از دیگر متغیرها بودهاند.
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در این میان متغیرهای پذیرش عقاید و ارزشهای جدیاد توسا

محی ( )9۹91و امیاد باه آیناده مط،اوب توسا مارد روساتا

مرد روستا ()9111ر تمایل به حفظ و پایبند بودن به ارزشهاای

()912۹ر به ترتیب دارای بیشاترین میازان تأثیرپاذیری از دیگار

فرهنگی گذشته ()9۹11ر توانایی سازگاری روستاییان با مارد و

متغیرها بودهاند شکل  b( 3سمت چپ).

شکل .4نقشه وضعیت اثرگذاری مستقیم ( aسمت راست) و غیرمستقیم ( bسمت چپ) عوامل انعطافپذیری
مأخذ :یافتههای پژوهشر 2911
جدول  .3تح،یل وضعیت اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم عوامل انعطافپذیری مؤثر بر خ،اقیت در سکونتگاههای روستایی
نوع متغیر
متغیرهای تأثیرگذار
متغیرهای تأثیرپذیر
متغیرهای مستقل
متغیرهای دووجهی
متغیرهای ریسک
متغیرهای هدف

شاخص
توجه به محی زیست در پیدایش روستای خ،اقر اعتماد به افراد تحصیلکرده در تصمیمگیریها و مدیریتر استقبال از اختراع و نوآوری توس روستاییانر
وجود زمینههای مناسب برای ماندگاری تحصیلکردگان در روستا و اعتماد به تصمیمگیری و برنامههای نلبگان مح،ی.
پذیرش عقاید و ارزشهای جدید توس مرد روستا و تمایل به حفظ و پایبند بودن به ارزشهای فرهنگی گذشته
سازگاری بافت تاریلی و بافت جدید در روستا
امید به آینده مط،وب توس مرد روستا و توانایی سازگاری روستاییان با مرد و محی
مأخذ :یافتههای پژوهشر .2911

در واقع نتایج حاصل از مؤلفۀ انعطافپاذیری گویاای نقاش

سکونتگاههای روساتایی :هماانطور کاه در نقشاه پراکنادگی

بارز تحصیلکردگان و نلبگان روستایی در شکلگیری روساتای

خروجی تأثیرام مستقیم و تأثیرام غیرمستقیم شکل  1مشااهده

خ،اق است و به این امر اشاره دارد که باا تکیاه بار توانمنادها و

میشودر بیشاترین توزیاع و پراکنادگی شااخصها را متغیرهاای

برنامههای نلبگاان میتاوان زمیناههای شاکلگیری و توساعه

دووجهی و وابسته تشکیل میدهند.

روستای خ،اق را بهبود بلشید .نکته قابل توجه برای تحقق ایان
امرر فراهم نمودن زمینههای مناسب برای ماندگاری نلبگاان در
روستا میباشد.
پیشرانهای ابتکار مؤثر بار شاکلگیاری خلاقیات در

تحلیل پیشرانهای کلیدی اثرگذاری شاخصهای روستای خلاق بر پایداری سکونتگاههای روستایی با رهیافت آیندهپژوهی

شکل  .5نقشه رواب مستقیم ( aسمت راست) و غیرمستقیم ( bسمت چپ) بین متغیرها (تأثیرام بسیار ضعیب تا بسیار قوی)
مأخذ :یافتههای پژوهشر 2911

شکل .1نقشه وضعیت اثرگذاری مستقیم( aسمت راست) و غیرمستقیم( bسمت چپ) عوامل ابتکار
مأخذ :یافتههای پژوهشر 2911
جدول  .4تح،یل وضعیت اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم عوامل ابتکار مؤثر بر خ،اقیت در سکونتگاههای روستایی
نوع متغیر

شاخص

متغیرهای تأثیرگذار

میزان تمایل مرد روستا به خ،ق ایدههای جدید در راستای گسترش روستای خ،اق در محی زندگی خود و استقبال و پذیرش خ،اقیت
توس ساکنین مح،ی روستا در منطقه.
برگزاری فستیوالها و جشنها برای جذب گردشگر در محی های روستاییر زیبا سازی من ر و چشم انداز کالبدی روستا از سوی مدیریت
روستایی و روستاییانر توانایی رونمایی مکانها و فضاهای روستایی مؤثر در زنده نگهداشتن فرهنگ بومی روستاییان و وجود رستوران و
قهوهخانه و غذاخوری برای خدمامدهی به گردشگران در روستا
وجود مکانها و فضاهای عمومی برای استراحت روستاویان و گردشگران و استفاده از شیوههای نوین کشت و کار در محی های روستایی
توانایی بکارگیری راهحلهای ابتکاری و جدید برای حل مشک،ام روستای محل سکونت از سوی روستاییان
برگزاری نمایشگاههای فرهنگی و هنری در جهت تقویت ایدههای خ،اق در روستاهار استفاده از اماکن و فضاهای زیبای روستا در راستای

متغیرهای تأثیرپذیر

متغیرهای مستقل
متغیرهای دووجهی
متغیرهای ریسک
متغیرهای هدف

222

224

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد  ،7شماره  ،3پاییز 9311

درآمدزای و اثرگذاری بر رشد اقتصادی روستاییان و استفاده از شیوههای نوین بازرایابی جهت فروش محصولام روستایی
مأخذ :یافتههای پژوهشر .2911

با توجه به شکل  a( 1سمت راسات)ر متغیرهاای اساتقبال و

فروش محصولام روستایی ( )111۹و زیبا سازی من ار و چشام

پذیرش خ،اقیت توس سااکنین مح،ای روساتا در منطقاه ()19ر

انداز کالبادی روساتا از ساوی مادیریت روساتایی و روساتاییان

میزان تمایل مرد روستا باه خ،اق ایادههای جدیاد در راساتای

( )1391به ترتیب دارای بیشاترین میازان تأثیرپاذیری از دیگار

گسترش روستای خ،اق در محای زنادگی خاود ( )12و تواناایی

متغیرها بودهاند شکل  b( 1سمت چپ).

بکارگیری راهحلهاای ابتکااری و جدیاد بارای حال مشاک،ام

نتایج ک،ی حاصل از بررسی مؤلفۀ ابتکار نشاان میدهاد کاه

روسااتای محاال س اکونت از سااوی روسااتاییان ( )12بااه دارای

میزان تمایال و اساتقبال مارد روساتا از خ،اقیاتر نقاش حااوز

بیشترین میزان تأثیرگذاری از دیگار متغیرهاا بودهاناد .در تاأثیر

اهمیتی بر شاکلگیری و توساعۀ روساتای خ،ااق دارد .بار ایان

غیرمساااتقیم متغیرهاااا بااار یکااادیگرر متغیرهاااای برگااازاری

اساااسر شناسااایی و تقویاات زمینااههای مااؤثر باار شااکلگیری

نمایشگاههای فرهنگی و هنری در جهت تقویت ایدههای خ،ااق

ایدههای جدید و ابتکاری در بین روستاییان نقش بسیار مهمای

در روستاها ()1112ر استفاده از شیوههای ناوین بازرایاابی جهات

در پیشبرد اهدف گسترش روستای خ،اق دارد.

شکل  .1نقشه رواب مستقیم ( aسمت راست) و غیرمستقیم ( bسمت چپ) بین متغیرها (تأثیرام بسیار ضعیب تا بسیار قوی)
مأخذ :یافتههای پژوهشر2911

پیشرانهای ترویج و آموزش ماؤثر بار شاکلگیاری

جسااارم و نااوآوری اهااالی روسااتا در خاادمامدهی خ،اقانااه بااه

خلاقیت در سکونتگاههای روستایی :هماانطور کاه در نقشاه

گردشگران ()11ر آماوزش و انگیازه بلشای باه کارآفریناان در

پراکندگی خروجی تأثیرام مستقیم و تأثیرام غیرمستقیم شاکل

محی های روستایی ()12ر محوریت قرار دادن برنامههای مبتنای

 ۹مشاهده میشودر بیشترین پراکندگی شااخصها را متغیرهاای

بر دانش و فناوری نوین و خ،اقاناه در روساتا ( )12و اساتفاده از

دووجهی تشکیل میدهند.

روشهای جدید در ارایه توانمندیهای روستاییان باه ملااطبین

با توجه باه شاکل  a( 1سامت راسات)ر متغیرهاای میازان

( )2۹به ترتیب دارای بیشترین میزان تأثیرگذاری از دیگر متغیرها

تحلیل پیشرانهای کلیدی اثرگذاری شاخصهای روستای خلاق بر پایداری سکونتگاههای روستایی با رهیافت آیندهپژوهی
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بودهاند .در این میان متغیرهای حمایت مرد روساتا و مسائولین

فناوری نوین و خ،اقانه در روستا ( )3191و توجاه باه تب،یغاام و

مح،ی از طرحهای کارآفرینی اراوه شده در محی روستا ()3۹21ر

معرفی جاذبههای خ،اقانه روستایی از طریق تولید فی،م و ساریال

آموزش و انگیزه بلشی به کارآفریناان در محی هاای روساتایی

( )1111به ترتیب دارای بیشاترین میازان تأثیرپاذیری از دیگار

()331۹ر محوریاات قاارار دادن برنامااههای مبتناای باار دانااش و

متغیرها بودهاند شکل  b( 1سمت چپ).

شکل  .8نقشه وضعیت اثرگذاری مستقیم ( aسمت راست) و غیرمستقیم ( bسمت چپ) عوامل ترویج
مأخذ :یافتههای پژوهشر 2911

جدول  .5تح،یل وضعیت اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم عوامل ترویج و آموزش مؤثر بر خ،اقیت در سکونتگاههای روستایی
نوع متغیر

شاخص

متغیرهای تأثیرگذار

تب،یغام برای جذب ایدههای خ،اق،انه مرتب با روستا از طریق فضای مجازی و رسانههای الکترونیکی
حمایت مرد روستا و مسئولین مح،ی از طرح های کارآفرینی اراوه شده در محی روستار تشکیل کارگاه های آموزشی در راستای
شکل گیری روستای خ،اقر وجود نشریام مشلص در روستا در راستای ایجاد تفکر خ،اقانه در بین روستاییان و توجه به
کتابلانههای عمومی برای پشتوانهسازی فرهنگی بر مبنای شکلگیری روستای خ،اق.
محوریت قرار دادن برنامههای مبتنی بر دانش و فناوری نوین و خ،اقانه در روستا ر میزان جسارم و نوآوری اهالی روستا در
خدمامدهی خ،اقانه به گردشگران و آموزش و انگیزه بلشی به کارآفرینان در محی های روستایی.
توجه به تب،یغام و معرفی جاذبه های خ،اقانه روستایی از طریق تولید فی،م و سریال و استفاده از روشهای جدید در ارایه
توانمندیهای روستاییان به ملاطبین
مأخذ :یافتههای پژوهشر .2911

متغیرهای تأثیرپذیر
متغیرهای مستقل

متغیرهای دووجهی
متغیرهای ریسک
متغیرهای هدف

نتیجهگیری ک،ی نشان میدهد کاه باا پیشارفت روزافازون

مشک،ام روبرو شده و به حل آنها بپردازند .در این رویکرد نیااز

دانش و فناوری و جریان گساترده اط،اعاامر اماروزه جامعاۀ ماا

به آموزش و تقویت خ،اقیت و خ،ق افکار ناو بارای رسایدن باه

نیازمند پرورش انسانهایی است که بتوانند باا مغازی خ،ااق باا

پایداری جوامع از اهمیت خاصی برخوردار است .بنابراین میتوان
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اینگونه نتیجه گرفات کاه مؤلفاۀ آماوزش نقشای دووجهای در

هم تأثیرگذار باشد.

شکلگیری روستایی خ،اق دارد بطوریکه هم میتواند تأثیرپذر و

شکل  .3نقشه رواب مستقیم ( aسمت راست) و غیرمستقیم ( bسمت چپ) بین متغیرها (تأثیرام بسیار ضعیب تا بسیار قوی)
مأخذ :یافتههای پژوهشر2911

پیشرانهای خطرپذیری مؤثر بر شکلگیری خلاقیات

در سکونتگاههای روستایی :همانطور که در نقشاه پراکنادگی

میشودر بیشترین پراکندگی شاخصها را متغیرهاای دووجهای و
وابسته تشکیل میدهند.

خروجی تأثیرام مستقیم و تأثیرام غیرمستقیم شکل  22مشاهده

شکل  .11نقشه وضعیت اثرگذاری مستقیم ( aسمت راست) و غیرمستقیم ( bسمت چپ) عوامل خطرپذیری
مأخذ :یافتههای پژوهشر 2911

تحلیل پیشرانهای کلیدی اثرگذاری شاخصهای روستای خلاق بر پایداری سکونتگاههای روستایی با رهیافت آیندهپژوهی
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جدول  .1تح،یل وضعیت اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم عوامل خطرپذیری مؤثر بر خ،اقیت در سکونتگاههای روستایی
نوع متغیر

شاخص

متغیرهای
تأثیرگذار

ورود اهالی روستا به فعالیتهای جدید و نوآورانهر روحیه ب،ند پروازی و پشتکار افراد در راهاندازی فعالیت جدید در روستا و حمایت مالی از طریق ارایه وا برای
توسعۀ فعالیتهای خ،اقانه

متغیرهای
تأثیرپذیر
متغیرهای
مستقل
متغیرهای
دووجهی
متغیرهای
ریسک
متغیرهای هدف

وجود مکانها و فضاهای عمومی برای استراحت روستاویان و گردشگران و استفاده از شیوههای نوین کشت و کار در محی های روستایی.
پذیرش خطرپذیری به من ور تأمین نیازهای اساسی روستاییانر استقبال از راهاندازی فعالیتهای مرتب با گردشگری در محی های روستایی و زمینهسازی
برای آموزش افراد در فعالیتهای خود اشتغالی در روستا.
ترس از خطر عد موفقیت به دلیل کمبود سرمایه در بین روستاییانر جذب سرمایه و سرمایهگذار از منابع و محی های شهری به روستا و افزایش تنوع مشاغل
و صنایع کوچک در روستا

با توجه به شکل  a( 22سمت راست)ر متغیرهای ورود اهالی

سرمایهگذار از منابع و محی های شهری باه روساتا ( )21121و

روستا به فعالیتهای جدید و نوآورانه ()91ر استقبال از راهانادازی

پذیرش خطرپذیری به من ور تأمین نیازهای اساسای روساتاییان

فعالیتهای مرتب با گردشگری در محی هاای روساتایی ()92ر

( )2۹91۹به ترتیب دارای بیشترین میزان تأثیرپاذیری از دیگار

روحیه ب،ند پروازی و پشتکار افراد در راهاندازی فعالیت جدیاد در

متغیرها بودهاند شکل  b( 22سمت چپ).

روسااتا ( )92و حمایاات مااالی از طریااق ارایااه وا باارای توسااعۀ

نتایج ک،ی حاصل از مؤلفۀ خطرپاذیری نشاان میدهاد کاه

فعالیتهااای خ،اقانااه ( )92بااه ترتی اب دارای بیشااترین می ازان

ورود اهالی روستا به فعالیتهای جدید نیازمند تقویت روحیه ب،ند

تأثیرگذاری از دیگر متغیرهاا بودهاناد .در ایان میاان متغیرهاای

پروازی افراد و همچنین حمایت مالی روساتاییان بارای توساعۀ

افاازایش تنااوع مشاااغل و صاانایع کوچااک در روسااتا ()12211ر

فعالیتهای خ،اقانه و جدید در روستا میباشاد .بناابراین تقویات

اسااتقبال از راهاناادازی فعالیتهااای ماارتب بااا گردشااگری در

اعتماد بهنفس و حمایات همهجانباه از روساتاییان نقاش بسایار

محی های روستایی ()21111ر ترس از خطر عاد موفقیات باه

مهمی در راستای شکلگیری روستای خ،اق دارد.

دلیل کمبود سرمایه در بین روستاییان ()21122ر جذب سرمایه و

شکل  .11نقشه رواب مستقیم( aسمت راست) و غیرمستقیم( bسمت چپ) بین متغیرها (تأثیرام بسیار ضعیب تا بسیار قوی)
مأخذ :یافته های پژوهشر 2911
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پیشرانهای رهبری مؤثر بر شاکلگیاری خلاقیات در

سکونتگاههای روستایی :نقشاه پراکنادگی خروجای تاأثیرام

میدهدر بیشترین پراکندگی شاخصها را متغیرهاای دووجهای و
مستقل تشکیل میدهند.

مستقیم و تأثیرام غیرمستقیم شکل  a( 21سمت راست) نشاان

شکل  .12نقشه وضعیت اثرگذاری مستقیم( aسمت راست) و غیرمستقیم( bسمت چپ) عوامل رهبری
مأخذ :یافتههای پژوهشر 2911

جدول  .1تح،یل وضعیت اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم عوامل رهبری مؤثر بر خ،اقیت در سکونتگاههای روستایی
نوع متغیر

شاخص

متغیرهای
تأثیرگذار

ع،اقهمندی مدیران به انتقال دانش و تجارب در حوزۀ صنایع دستی و آموزش و افزایش آگاهی مرد مح،ی نسبت به فعالیتهای خ،اق،انه توس مدیران مح،ی

متغیرهای
تأثیرپذیر
متغیرهای
مستقل
متغیرهای
دووجهی
متغیرهای
ریسک
متغیرهای
هدف

میزان قدرم نفوذ مدیران مح،ی در بین ساکنین روستار تسهیل موانع قانونی و نهادی برای فعالیتهای هنری و تولیدام آنها توس مدیران روستایی و مناسب
بودن عم،کرد مدیران روستا (شورا و دهیاری) در جذب خدمام
میزان همکاری دولت و مدیران مح،ی در بازاریابی محصولام و صنایع دستیر توسعۀ مناسب زیرساختهای ارتباطی و حمل و نقل روستاییر استفاده از فرایند
ارتباطها در موقعیتى خاص براى اعمال نفوذ در میان افراد و جهت دادن آنها به سوى مقاصدى مشلص و توانایی مدیران روستا در ایجاد ارتباط با سایر روستاها
و شهرها
میزان توانایی مدیران مح،ی برای هدایت روستا در راستای توسعۀ روستای خ،اق و ع،اقه مدیران به حمایت از شکلگیری روستای خ،اق
استفاده از افراد متلصص و دارای مهارم در زمینۀ مدیریت روستایی و میزان توجه و حمایت مدیران روستا به خ،اقیت ساکنین روستا

با توجه به شکل  a( 29سمت راست)ر میزان توانایی مدیران

زمینۀ مدیریتی روستا ()11ر میزان توجه و حمایت مدیران روساتا

مح،ی برای هدایت روستا در راستای توسعۀ روستای خ،اق ()11ر

به خ،اقیت ساکنین روستا ( )12و ع،اقاه مادیران باه حمایات از

ع،اقهمندی مدیران به انتقال داناش و تجاارب در حاوزه صانایع

شکل گیری روستای خ،اق ( )12به ترتیب دارای بیشترین میزان

روستایی ()11ر اساتفاده از افاراد متلصاص و دارای مهاارم در

تأثیرگذاری از دیگر متغیرها بودهاند .در این میان متغیرهای ع،اقه

تحلیل پیشرانهای کلیدی اثرگذاری شاخصهای روستای خلاق بر پایداری سکونتگاههای روستایی با رهیافت آیندهپژوهی
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مدیران به حمایت از شکلگیری روستای خ،ااق ()۹121ر میازان

نتیجااهگیری ک،اای نشااان داد نقااش ماادیریت در خ،اقیاات و

توجه و حمایت مدیران روستا به خ،اقیت ساکنین روستا ()۹112ر

نوآوری از ضروریام و عوامل اص،ی بسیار مهم و حساس اساتر

میزان توانایی مدیران مح،ای بارای هادایت روساتا در راساتای

زیرا مدیریت میتواند توانایی خ،اقیت و نوآوری را در افرادر ترویج

توسعۀ روستای خ،اق ()1۹11ر میزان قدرم نفوذ مادیران مح،ای

و تشویق کند و یا رفتار و عم،کرد او میتواند مانع این امر حیاتی

در بین ساکنین روستا ( )1111و آموزش و افزایش آگاهی مارد

شود .هنر مدیر خ،اق عبارم است از استفاده از خ،اقیت دیگران و

مح،ی نسبت باه فعالیتهاای خ،اق،اناه توسا مادیران مح،ای

پیداکردن ذهنهای خ،اق .بناابراین آماوزش و افازایش آگااهی

( )12۹1به ترتیب دارای بیشاترین میازان تأثیرپاذیری از دیگار

مرد مح،ی نسبت به فعالیتهای خ،اق،انه توس مدیران مح،ای

متغیرها بودهاند شکل  b( 29سمت چپ).

نقش مهمی در شکلگیری و توسعه روستای خ،اق دارد.

شکل  .13نقشه رواب مستقیم( aسمت راست) و غیرمستقیم( bسمت چپ) بین متغیرها (تأثیرام بسیار ضعیب تا بسیار قوی)
مأخذ :یافته های پژوهشر2911

پیشرانهای مشارکت مؤثر بر شکلگیری خلاقیات در

مرد روستا در مواقع ملت،ب و مورد نیاز ()1291ر افزایش روحیۀ

سکونتگاههای روساتایی :هماانطور کاه در نقشاه پراکنادگی

کار جمعی در بین اهالی برای شکلگیری روستای خ،اق ()1219

خروجی تأثیرام مستقیم و تأثیرام غیرمستقیم شکل  21مشاهده

و مهیا بودن شارای بارای مشاارکت افاراد در زمیناههای خاود

میشودر بیشترین توزیع و پراکنادگی شااخص هاا را متغیرهاای

اشتغالی و تولیدام اقتصادی ( )1339باه ترتیاب دارای بیشاترین

دووجهی و مستقل تشکیل میدهند.

میزان تأثیرپذیری از دیگر متغیرها بودهاناد شاکل  b( 23سامت

با توجه باه شاکل  a( 23سامت راسات)ر توساعه ایادههای
خ،اقانه جهت بهبود مشارکت مردمی ()19ر افازایش روحیاۀ کاار
جمعی در بین اهاالی بارای شاکلگیری روساتای خ،ااق ( )19و
تصمیمگیری روستاییان در امور اجتماعی و فرهنگی و اقتصاادی
و سیاسی روستا ( )11به ترتیب دارای بیشترین میزان تأثیرگذاری
از دیگر متغیرها بودهاند .در این میان متغیرهای اتحاد و همادلی

چپ).
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شکل  .14نقشه وضعیت اثرگذاری مستقیم( aسمت راست) و غیرمستقیم( bسمت چپ) عوامل مشارکت
مأخذ :یافتههای پژوهشر 2911

جدول  .8تح،یل وضعیت اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم عوامل مشارکت مؤثر بر خ،اقیت در سکونتگاه های روستایی
نوع متغیر

شاخص

متغیرهای
تأثیرگذار

تصمیمگیری روستاییان در امور اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی روستا.

متغیرهای
تأثیرپذیر

مشارکت مرد مح،ی در حفاظت از میراث فرهنگی روستار مشارکت مرد در فعالیتهای جاذب گردشگران و غیره و همکاری و مشارکت مرد جامعه در
مسایل زیست محیطی و حمایت محی زیست روستا

متغیرهای
مستقل
متغیرهای
دووجهی
متغیرهای
ریسک
متغیرهای هدف

مشارکت ساکنین روستا در فعالیتهای هنری و فرهنگی
مهیا بودن شرای برای مشارکت افراد در زمینههای خود اشتغالی و تولیدام اقتصادیر افزایش روحیۀ کار جمعی در بین اهالی برای شکلگیری روستای خ،اق و
توسعه ایدههای خ،اقانه جهت بهبود مشارکت مردمی
اتحاد و همدلی مرد روستا در مواقع ملت،ب و مورد نیاز و میزان اعتماد اجتماعیر تعاون و همیاری اجتماعی مرد روستا
مأخذ :یافتههای پژوهشر .2911

با توجه به نتایج حاصال از مؤلفاۀ مشاارکت میتاوان بیاان

تصمیمگیریها رابطهای مکبت دار و میزان یکپارچگی ارتبااط در

داشت که تقویت ارتباطام اجتماعیر مشارکت اجتماعی و ارتقای

یک ن ا اجتماعیر با سرعت پذیرش نوآوری همبساتگی مکبات

آگاهی موجب خ،ق دانشر ذخیره دانشر مدیریت دانش و اشاعه

دارد .به طور ک،ی در روساتای خ،ااق مارد در اماور اجتمااعیر

دانش شده و اثرام آن بار خ،اقیات منتهای میگاردد .در هماین

فرهنگیر اقتصادی و سیاسی ساهیم باوده و باا یکادیگر متحاد

راستا میتوان بیان داشت که پذیرش تصمیمام نوآوری جمعی با

هستند.

میزان مشارکت مدیران روساتایی و اعضاای ن اا اجتمااعی در

تحلیل پیشرانهای کلیدی اثرگذاری شاخصهای روستای خلاق بر پایداری سکونتگاههای روستایی با رهیافت آیندهپژوهی
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شکل  .15نقشه رواب مستقیم( aسمت راست) و غیرمستقیم( bسمت چپ) بین متغیرها (تأثیرام بسیار ضعیب تا بسیار قوی)
مأخذ :یافتههای پژوهشر 2911

بحث و نتیجهگیری

عوامال حمایاات ماارد روساتا و مساائولین مح،اای از طرحهااای

در مجموع پاس از بررسای یکایاک شااخصها و اساتلراج

کارآفرینی اراوه شده در محی روستار آموزش و انگیزه بلشی به

عوامل ک،یدی تأثیرگذار(مستقیم و غیرمستقیم) هر یک از آنهاار

کارآفرینااان در محی هااای روسااتایی و محوریاات قاارار دادن

در جاادول  1تمااامی عواماال ک،یاادی تأثیرگااذار (مسااتقیم و

برنامههای مبتنی بر دانش و فناوری ناوین و خ،اقاناه در روساتا

غیرمستقیم) بر شکلگیری روستای خ،اق ارایاه شاده اسات .باا

دارای تأثیرگااذاری مسااتقیم ماایباشااند .در مؤلفااۀ خطرپااذیریر

توجه به نتایج جدول 1ر در مؤلفۀ انعطافپذیری عوامال :اعتمااد

عواماال :ورود اهااالی روسااتا بااه فعالیتهااای جدیااد و نوآورانااهر

به افراد تحصیل کرده در تصمیم گیاری هاا و مادیریتر وجاود

اسااتقبال از راهاناادازی فعالیتهااای ماارتب بااا گردشااگری در

زمینههای مناسب برای ماندگاری تحصیل کردگاان در روساتا و

محی های روستایی و روحیاه ب،ناد پاروازی و پشاتکار افاراد در

اعتماد به تصامیمگیری و برناماه هاای نلبگاان مح،ای دارای

راهاندازی فعالیت جدید در روستا دارای تأثیرگذاری مستقیم می-

تأثیرگذاری مستقیم و عوامال :وجاود زمیناههای مناساب بارای

باشند .در مؤلفۀ رهبریر عوامل :میزان تواناایی مادیران مح،ای

ماندگاری تحصیل کردگان در روستار اعتمااد باه افاراد تحصایل

برای هدایت روستا در راستای توسعۀ روستای خ،ااقر اساتفاده از

کرده در تصمیمگیریها و مدیریت و اعتماد باه تصامیمگیری و

افراد متلصص و دارای مهارم در زمینههای مدیریتی در روساتا

برنامه های نلبگان مح،یر دارای تأثیرگذاری غیرمستقیم مای-

و ع،اقهمندی مدیران به انتقال دانش و تجارب در حاوزۀ صانایع

باشند .در مؤلفۀ ابتکارر عوامل :استقبال و پذیرش خ،اقیت توسا

دستی دارای تأثیرگذاری مستقیم میباشند .در مؤلفاۀ مشاارکتر

ساکنین مح،ی روستا در منطقهر تواناایی بکاارگیری راهحلهاای

عوامل :که توسعه ایدههای خ،اقانه جهت بهبود مشارکت مردمیر

ابتکاری و جدید برای حل مشک،ام روساتای محال ساکونت از

افزایش روحیاۀ کاار جمعای در باین اهاالی بارای شاکلگیری

سوی روستاییان و میزان تمایل مرد روستا باه خ،اق ایادههای

روستای خ،اق و مهیاا باودن شارای بارای مشاارکت افاراد در

جدید در راستای گسترش روستای خ،اق در محی زنادگی خاود

زمینههای خود اشتغالی و تولیادام اقتصاادی دارای تأثیرگاذاری

دارای تأثیرگذاری مستقیم میباشند .در مؤلفۀ تارویج و آماوزشر

مستقیم میباشند.
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جدول  .3پیشران های ک،یدی تأثیرگذار (مستقیم و غیرمستقیم) بر گسترش روستای خ،اق بر اساس مدل تح،یل ساختاری
شاخص

انعطافپذیری

ابتکار

ترویج

خطرپذیری

رهبری

مشارکت

تأثیرگذاری مستقیم

اثرگذاری

تأثیرگذاری غیرمستقیم

اثرگذاری

اعتماد به افراد تحصیل کرده در تصمیم گیری ها و مدیریت

12

وجود زمینههای مناسب برای ماندگاری تحصیل کردگان در
روستا

1311

وجود زمینههای مناسب برای ماندگاری تحصیل کردگان در
روستا
اعتماد به تصمیمگیری و برنامه های نلبگان مح،ی

12

اعتماد به افراد تحصیل کرده در تصمیم گیریها و مدیریت

1119

12

اعتماد به تصمیمگیری و برنامه های نلبگان مح،ی

1219

استقبال و پذیرش خ،اقیت توس ساکنین مح،ی روستا در منطقه

19

توانایی بکارگیری راهحلهای ابتکاری و جدید برای حل مشک،ام
روستای محل سکونت از سوی روستاییان
تمایل مرد روستا به خ،ق ایدههای جدید در راستای گسترش
روستای خ،اق
حمایت مرد روستا و مسئولین مح،ی از طرحهای کارآفرینی اراوه
شده در محی روستا
آموزش و انگیزه بلشی به کارآفرینان در محی های روستایی
محوریت قرار دادن برنامههای مبتنی بر دانش و فناوری نوین و
خ،اقانه در روستا
ورود اهالی روستا به فعالیتهای جدید و نوآورانه
استقبال از راهاندازی فعالیتهای مرتب با گردشگری در
محی های روستایی
روحیه ب،ند پروازی و پشتکار افراد در راهاندازی فعالیت جدید در
روستا
توانایی مدیران مح،ی برای هدایت روستا در راستای توسعۀ
روستای خ،اق
استفاده از افراد متلصص و دارای مهارم در زمینههای مدیریتی
در روستا
ع،اقهمندی مدیران به انتقال دانش و تجارب در حوزۀ صنایع
دستی
توسعه ایدههای خ،اقانه جهت بهبود مشارکت مردمی
افزایش روحیۀ کار جمعی در بین اهالی برای شکلگیری روستای
خ،اق
مهیا بودن شرای برای مشارکت افراد در زمینههای خود اشتغالی
و تولید

12
12
21
12
12
91
92
92
11
11
11
19
19
11

استقبال و پذیرش خ،اقیت توس ساکنین مح،ی روستا در
منطقه
تمایل مرد روستا به خ،ق ایدههای جدید در راستای
گسترش روستای خ،اق در محی زندگی خود
توانایی بکارگیری راهحلهای ابتکاری و جدید برای حل
مشک،ام روستا
حمایت مرد روستا و مسئولین مح،ی از طرحهای کارآفرینی
اراوه شده در محی روستا
آموزش و انگیزه بلشی به کارآفرینان در محی های
روستایی
محوریت قرار دادن برنامههای مبتنی بر دانش و فناوری
نوین و خ،اقانه در روستا
ورود اهالی روستا به فعالیتهای جدید و نوآورانه
حمایت مالی از طریق ارایه وا برای توسعۀ فعالیتهای
خ،اقانه
روحیه ب،ند پروازی و پشتکار افراد در راهاندازی فعالیت جدید
در روستا
توانایی مدیران مح،ی برای هدایت روستا در راستای توسعۀ
روستای خ،اق
ع،اقهمندی مدیران به انتقال دانش و تجارب در حوزۀ صنایع
دستی
استفاده از افراد متلصص و دارای مهارم در زمینههای
مدیریتی در روستا
توسعه ایدههای خ،اقانه جهت بهبود مشارکت مردمی
افزایش روحیۀ کار جمعی در بین اهالی برای شکلگیری
روستای خ،اق
مهیا بودن شرای برای مشارکت افراد در زمینههای خود
اشتغالی و تولید

3۹11
3919
3111
3۹21
331۹
3191
12191
21121
21311
1221
1111
1311
1122
1392
1922

مأخذ :یافتههای پژوهشر .2911

در این قسمتر یافتههای پژوهش با نتاایج یافتاههای دیگار

میکند .نتایج مطالعۀ (بل و جاینی1ر )1222؛ تأکید بر این امر دارد

پژوهشگران مقایسه شد که در این بین نتایج مطالعۀ (راستق،م و

که به جود آمدن روستای خ،اق میتواند بار توساعۀ اقتصاادی و

همکارانر )2913ر یافتاههای پاژوهش حاضار مبنای بار اهمیات

اجتماااعی زناادگی روسااتایی تااأثیر مکباات داشااته باشااد .نتااایج

شاخصهای روستای خ،اق بر پیشرفت نواحی روساتایی را تأییاد
1 - Bell And Jayne
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یافتههای (استولاریک و همکارانر )1222؛ تأکید بار ایان موضاوع

تشکیل کارگاههای آموزشای -1 .هادایت روساتاییان در جهات

دارد که پایداری روستایی منوط به ایجاد شرای بروز خ،اقیات در

رسیدن به خ،اقیتر اختراع و نوآوری با اراواه دورنماایی از آینادۀ

ایاان مناااطق میباشااد .بنااابراین میتااوان نتیجااه گرفاات کااه

مط،وب به نحوی که تکیه بر دانش و فنااوری ناوین باه هماراه

شاخصهای روستای خ،اق میتواند زمیناۀ پایاداری روساتایی را

بکارگیری راهحلهای ابتکاری و جدید بتواند زمینه سااز پارورش

بهبود بلشد .با ایان وجاود میتاوان اینگوناه بیاان داشات کاه

روحی اه ب،ناادپروازی در ب این روسااتاییان در راسااتای راهاناادازی

پرداختن به مفهو روستای خ،اق از تمامی اصول و قواعد شاکل

فعالیتهای جدیاد و نقشهاای خ،اقاناه گاردد .فاراهم نماودن

دهنده به خ،اقیت تبعیت میکناد و پیشفرضهاای گذشاته کاه

زمینههای لاز در جهت تحقق زمینههای روستای خ،ااق توسا

خ،اقیت را ملتص شهرها و سطوح بازرگ جهاانی میبیننادر رد

دولتمردانر  -9زمینهسازی برای مانادگاری تحصایلکردگاان و

کند و با عناصر سازندۀ خ،اقیت (انساانر فضاا و سارمایهگذاری)

متلصصان و اعتماد به تصامیمگیریهاای آناان در زمیناههای

روستا را در جهت پرورش انسانهای خ،اق سوق دهاد .اینگوناه

مدیرتی در جهت شکلگیری روستای خ،اق به همراه آماوزش و

خ،اقیت که داشتههای محی ر منابع و نیروهای بالقوۀ مرد را به

افزایش آگاهی مرد روستایی در زمینه هنر و فعالیتهای هنریر

فع،یت میرساندر زمینه را برای توسعۀ پایدار فاراهم میکناد .باا

 -1گسترش امید به آیندۀ مط،وب در بین روستاییانر اساتقبال از

این وجود پیشنهادام زیر مطرح میباشد:

اختراع و نوآوریر افازایش قادرم ریساک و شناساایی تواناایی

 -2گساترش امیاد باه آینادۀ مط،اوب در باین روساتاییانر
استقبال از اختراع و نوآوریر افزایش قدرم ریساک و شناساایی

روسااتاییان از طری اق گسااترش فرهنااگ کتااابلوابی و تشااکیل
کارگاههای آموزشی.

توانااایی روسااتاییان از طری اق گسااترش فرهنااگ کتااابلوابی و
منابع
ابریشااامیر ح.ر بیااادرا ر ر.ر ماجااادر و بلشاااایشر ا.291۹ .

مدیریت شهریر .91۹-112 :13

امکانسنجی توسعۀ پایدار روستایی از طریق توساعۀ صانایع

جشاریر س و مرادیر ا .291۹ .تدوین راهبردهای توسعۀ اقتصاد

خ،اق :نمونه موردی صنایع دستی روستاهای منتلب اساتان

کشاورزی نواحی روستایی اساتان سیساتان و ب،وچساتان باا

اصفهان .فص،نامه روستا و توسعهر .32-11 :)۹۹( 11

رویکرد آیندهپژوهیر فص،نامه اقتصاد فضا و توسعۀ روستاییر

استع،اجیر ع .ر .29۹2 .بررسی و تح،یل رویکردها و راهبردهاای
توسعه روستایی-ناحیهایر نشریه جهادر .11-۹1 :)131( 11

استع،اجیر ع .ر .و جعفاریر  .2919 .نقاش عوامال طبیعای در
آرایش فضایی سکونتگاههای روستایی شهرستان ماهنشاان.
فص،نامۀ جغرافیا و مطالعام محیطیر .12-11 :)22( 9

.32-11 :)11( ۹
راست ق،مر .ر صیداییر س .ا .و ناوریر س .ه .ا .2913 .تعیاین
پیشرانهای ک،یدی رهیافت روستای خ،اق با استفاده از نار
افزار میکمک .پژوهشهای روستاییر .991-92۹ :)1( 1
زراعیر ی .2913 .سنجش توسعه در مناطق روستایی با تأکید بر

اص،انیانر .ر کردر ب.ر خزایی صحنهر س.ر یعقوبیر ن و روشانر

برخای شاااخصهای اجتماااعی – فرهنگاای (مااورد مطالعااه:

س .ع .2913 .رویکااردی آیندهپژوهانااه بااه برنامااهریزی

شهرسااتانهای اسااتان خراسااان رضااوی) .فصاا،نامۀ ع،م ای

راهبردی منابع انسانی با اساتفاده از روش فراترکیاب .مج،اه

ترویجی مطالعاام فرهنگای – اجتمااعی خراساانر :)1( 22

9311  پاییز،3  شماره،7  جلد،فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی

ر2911  شااهریور.ااو جغرافی اایی،فناااوریهااای نااوین در ع
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.32-13
یال پیشارانهای، تح.2911 . ر. و حساینیر س. ا.عنابستانیر ع
یدی مؤثر بر اشتغالزایی فعالیتهای کشات و صانعت در،ک
مناطق روستایی شهرستان جیرفاتر نشاریه اقتصااد فضاا و
.91-3۹ :)11( 1 توسعۀ روستاییر
 نقااش.291۹ .ور ح، و قاساام.ر محمدییگانااهر ب.عینااالیر ج
اق در توسعه پایدار مناطق روساتایی (مطالعاۀ،گردشگری خ
موردی روستاهای تاریلی – فرهنگی شمال غرب کشاور)ر
.21-91 )ر13( 1 ۀ پژوهش و برنامهریزی روستاییر،مج
.2911 . و ولیاازادهر ر.ر عاازم پناااهر ب.کااارگر اصاالزنوزیر ق
ی بار پیشارانهای ماؤثر در توساعۀ آیناده،ی،شناسایی و تح
صنعت گردشگری تجاری باا رهیافات آینادهپژوهی (نموناه
فاا)ر نشاریه نگرشهاای ناو در جغرافیاای، شاهر ج:موردی
.239-212 :)1( 21 انسانیر
ااقر رویکاردی، روستای خ.2911 . ش. و حسینیر س. ,امی،ک
یتها و ظرفیتهای موجود روستا جهات،نو در استفاده از قاب
احیای آن (نمونه موردی روساتای خاویین)ر اولاین هماایش
او جغرافیااییر زنجاانر،اندیشهها وفناوریهای ناوین در ع
.گروه جغرافیای دانشگاه زنجان
 و امینایر.ی اکبریر ا،ر ع.ر مرصوصیر ن.ک آبادیر ر،ملتاری م
ااق باا رویکارد ایرانای، شاخصهای بومی شهر خ.2911 .د
ای انجمان،، پژوهشای و باین الم-مای،نامه ع، فص.امی،اس
.212-211 :11 جغرافیای ایرانر
 سرشاماری عماومی نفاوس و مساکن.2913 .مرکز آمار ایاران
. تهران.وچستان،سیستان و ب
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Nowadays the creative village approach is a new perspective on rural development and it seeks to
provide quality of life and creative living environment in rural areas. Therefore, the aim of the present
study is to extract the characteristics of creative villages in rural habitants of the Sistan region and to
identify key factors affecting expansion of rural creativity. For this purpose, the cross-section analysis
method was used. The required information was extracted in the form of a Delphi questionnaire using
the opinion of experts. Moreover, the key factors affecting creativity of villagers were identified. The
study sample included 26 experts in the Sistan region who were purposefully selected. The results show
that a total of 69 indicators affect tourism in Sistan 18 of which were selected as key factors. Out of 18
drivers, 6 had the most impact and the least impact, including "Trust in educated people in decisionmaking and management", "Welcoming and accepting creativity by local villagers in the area", "Support
of villagers and local officials from projects" "Entrepreneurship presented in the rural environment",
"entry of villagers into new and innovative activities", "the ability of local managers to lead the village
in the development of creative village" and "development of creative ideas to improve public
participation". So creative village approach is recommended as a useful approach to removing barriers
to development in rural settlements.
Keywords: Foresight, Rural Creativity, Rural sustainability, Sistan.

1- PhD student, Geography and Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2- Professor, in Geography Department, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 -Associate Professor, Geography & Rural Planning, University of Zabol, Zabol, Iran 4- Assistant Professor, Geography and Urban Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
(*- Corresponding author Email: anabestani@um.ac.ir)
DOI: 10.22048/rdsj.2021.257221.1885

