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 8939آذر   8 :تاریخ پذیرش  8939خرداد  11 : تاریخ دریافت

 چکیده

، ارائهه  اسهت حاظ ماهیت و روش بهه ترتیهب از نهو  تحقیقهات کهاربردی و توصهیفی ه تحلیلهی         که به ل هدف از پووهش حاضر

ساخته و جمت دسهتیابی بهه اههداف    ابوار اصلی پووهش پرسشنامه محق . راهکارهای توسعه اشتغال در روستاهای دهستان بدر است

نتای  پهووهش نشهان   . اندسر در این مقاله بمره گرفتهان روانکارشناس مرتبط با امور روستایی شمرست 19پووهش، محققان از نظرات 

جمت توسعه اشهتغال  ( 399/8با امتیاز نمایی )فرصت  10و ( 111/8نمایی  با امتیاز) قوت نقطه 19 دارای مطالعه مورد منطقه دهدمی

برای توسهعه  ( 339/8امتیاز نمایی  با)تمدید  80و ( 0/8 3با امتیاز نمایی )نقطه ضعف  90که روستاهای دهستان بدر با در حالی. است

ها در محدوده مهورد مطالعهه،   در مدمو  نتای ، با توجه فوونی نقاط ضعف و تمدیدات بر نقاط قوت و فرصت. باشنداشتغال مواجه می

این در ارائهه  بنابر. باشدهای توسعه اشتغال در روستاهای دهستان بدر می، در اولویت استراتوی(WT)استراتوی تدافعی  دهدمینشان 

مانند کمبود سرمایه اولیه در دسهترس  )راهکارهای توسعه اشتغال در نواحی روستایی محدوده مورد مطالعه تضعیف نقاط ضعف درونی 

مانند سرمایه محدود در دسهت  )و تمدیدهای بیرونی ( 810/1ها با وزن نمایی ، وجود دالالن و واسطه890/1روستاییان با وزن نمایی 

در . باشهد با وزن نمایی بیشتر، امری ضهروری مهی  ( 101/1های تولید با وزن نمایی و باال رفتن هوینه 131/1با وزن نمایی روستاییان 

ها تکیه اصلی بهر محهدود کهردن نقهاط ضهعف و      ثری، که در ارائه آنهای پووهش، راهکارهای کاربردی و مؤنمایت با توجه به یافته

 .ه استجمت توسعه اشتغال در روستاهای دهستان بدر ارائه گردید باشند، درتمدیدات شناسایی شده می

 .توسعه روستایی، اشتغال، راهکارهای توسعه اشتغال، دهستان بدر :های کلیدیواژه
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 مقدمه

-ای و بینهای محلی، منطقهنقش و جایگاه روستاها در فرایندهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس

دهای توسعه نیافتگی مناط  روستایی موجب توجه به روستاها و جوامع روستایی و حتی تقدم آن بر جوامع المللی و پیام

 توسعه به نسبت توسعه روستایی به توجه و تقدم ضرورت تودارو مایکل نظر از(. 8919ازکیا و غفاری،)شمری گردیده است 

تودارو، )است  روستایی بمبود محیط ،جمعیت اک تر و شمری مسئله بیکاری نمایی راه حل که است علت بدین شمری

890  .) 

باشد در برخی اسناد و می مؤثرزه با فقر و محرومیت اجتماعی امری ضروری و رباور و اعتقاد به اینکه اشتغال در مبا

مثال  عنوان به .توان مشاهده کرداند، میالمللی و همچنین، تحقیقات کارشناسانی که درباره اشتغال تحقی  کردهمدارک بین

، 8هرمان و جئورجسکو)رفع فقر و محرومیت در جوامع است  ضمانت کنندهکند که اشتغال بمترین کمیسیون اروپا تأکید می

-سازی، اجتماعی شدن، استقالل شخصی، مسئولیتهمچنین، اشتغال و داشتن شغل مناسب، سودمندی، شخصیت(. 1181

توان بنابراین می(.  118، 1آیوسوا و همکاران)را برای فرد به دنبال دارد  دگیدهی به مسیر آینده زن، جمتپذیری، تعمد

چنین عنوان کرد که دسترسی و دستیابی افراد به شغل مناسب، برای جوامع شمری و روستایی از الوامات دستیابی به 

 . باشدتوسعه می

باشد که دارای بیشترین میوان بیکاری ر میهایی در سط  کشودهد، استان کرمانشاه یکی از استانآمارها نشان می

ی درصد، رتبه 91، شمرستان روانسر با میوان بیکاری حدود (شمرستان  8)های استان کرمانشاه در بین شمرستان. باشدمی

 درصد، بیشترین میوان 91همچنین، دهستان بدر با میوان بیکاری حدود . باشدرا دارا می( به لحاظ آمار بیکاری)چمارم 

ه  8910ه  8930نتای  سرشماری نفوس و مسکن ایران، )بیکاری را در بین شش دهستان واقع در شمرستان روانسر دارد 

 در درصد 9/81از  بایستی کشور بیکاری که بر اساس آن نرخ  1 8 ساله 11 اندازلذا، توجه به اهداف سند چش (. 8931

، وضعیت کنونی اشتغال در دهستان بدر (8911ی و انساری، سالم)یابد  کاهش  893 سال در درصد 3 به 8919 سال

-زیرا ضمن اینکه نسبت به هدف ارائه شده در سند چش . باشددهد که این منطقه با چالش مضاعفی مواجه مینشان می

تان را بنابراین، توجه به اشتغال در این دهس. دارای فاصله زیادی است(  893سال )ساله کشور در سال آینده  11انداز 

 .امری ضروری و اجتناب ناپذیر کرده است

های گردشگری و های کشاورزی، مراتع انبوه، جاذبهزمین)هایی محیطی با توجه به اینکه دهستان بدر به لحاظ توان

ارهای دسترسی به باز)و همچنین، موقعیت ارتباطی ( 9کرده یلتحصنیروی انسانی زیاد و نیروی انسانی  یوهو به)و انسانی ...( 

                                                                                                                                                               
1 - Herman and Georgescu 

2 - Iosua et al 
نفر در مقاطع  93نفر جمعیت دارد، بیش از  01 نی روستای بدرآباد، که حدود دهد در مرکو دهستان بدر، یععنوان نمونه مشاهدات نگارندگان نشان میبه - 9

 .اندالتحصیل شدهویوه در مقطع کارشناسی فارغمختلف تحصیلی به
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های الزم جمت توسعه اشتغال توان گفت که این دهستان پتانسیلباشد، می، دارای وضعیت مناسبی می(جوار ه شمرهای 

بنابراین، محققان در پووهش حاضر با . باشدهای مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات را دارا میزایی در بخشو اشتغال

مدلی مناسب جمت انتخاب بمترین ) SWOTن روانسر، با استفاده از مدل کارشناس خبره شمرستا 19گیری از نظرات بمره

بدون شک توسعه . باشند، در صدد انتخاب بمترین استراتوی جمت توسعه اشتغال در روستاهای دهستان بدر می(استراتوی

ایدار و همچنین، زایی در روستاهای این دهستان گامی مم  در تحق  توسعه و به دنبال آن توسعه پاشتغال و اشتغال

های روستایی از جمله بیکاری، مماجرت روستایی، کمبود درآمد و فقر و بمبود وضعیت امنیت غذایی، رفاه و کاهش چالش

 . کلی، کیفیت زندگی روستاییان این دهستان خواهد بود طور به

سبک فوق، با هدف شناسایی  ای بهبا توجه به اهمیت انکارناپذیر موضو  اشتغال در توسعه جوامع، تاکنون مطالعه

توان به نتای  با این وجود می. مناسب و ارائه راهکارهای توسعه اشتغال در مناط  روستایی، اندام نگرفته است یاستراتو

 .آید، اشاره کردچند مطالعه مم  صورت گرفته مرتبط با موضو  پووهش، که در ادامه می

ای با عنوان فناوری اطالعات و ارتباطات موتور محرک توسعه و ، در مطالعه(8911)نتای  پووهش فرهادی محلی 

دنبال آن زایی و بهزایی، نشان داد استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات زمینه و بستری مناسب برای اشتغالاشتغال

زایی در بر اشتغال مؤثر یها مؤلفهای به شناسایی و تحلیل ، در مطالعه(8938)شمشاد و همکاران . باشدتوسعه روستایی می

ترین نتای  پووهش نشان داد عوامل زیرساختی، خدمات پشتیبانی وام و بازاریابی مم . اندهای استان گلستان پرداختهتعاونی

باشند و در صورت ارتقای وضعیت این عوامل وضعیت های استان گلستان میعوامل تأثیرگذار بر توسعه اشتغال در تعاونی

 و موانع ، در پووهشی با هدف شناسایی(8931)نادری و تیموری . گرددهای این استان تقویت میعاونیاشتغال در ت

اجرایی، برای دستیابی به هدف مذکور،  و متولیان نظرانصاحب دیدگاه روستایی از زنان خانگی مشاغل راهکارهای توسعه

 و کسب توسعه موانع همچنین، راهکارهای رفع و ایتیاقتصادی ه حم راهکارهای ،اجتماعی ه نمادی به ارائه راهکارهای

زایی با تأکید بر استراتوی توسعه سبو در ای با هدف اشتغالدر مطالعه( 8330) 8نتای  پووهش مممت. اندکارخانگی، پرداخته

جمعیت داشته و با کشور اندونوی، نشان داد پووهش نشان داد کشور اندونوی با وجود منابع طبیعی فراوان، تراک  باالیی از 

نمایتا  استراتوی که مممت . باشد که این عوامل سبب تخریب محیط زیست این کشور شده استمعضل بیکاری مواجه می

توانند ، که دارای درآمد باالیی هستند، می(یافتهتوسعه)برای توسعه اشتغال ارائه داد به این صورت بود که کشورهای شمال 

زایی در این ، در توسعه اشتغال(اندونوی)گذاری در کشورهای جنوب تقویت جریان سرمایه های مالی وبا ارائه کمک

نشان ( 1113)  نواز( 1181) 9ساتیاباما، (1111) 1های تحقیقات رومی و پاروتیافته. کشورها نقش بسوایی را داشته باشند

ای از سوی نمادهای سرمایه اعتبارات ار بهسط  ریسک و نوآوری، دسترسی دشو بودن دهد که عواملی از جمله پائینمی

                                                                                                                                                               
1- Mehmet 
2- Roomi and Parrott 

3- Sathiabama 

4- Nawaz 
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 شمر، نبود به روستائیان توسط مالی سرمایه روستا، انتقال در اقتصادی هایفعالیت سودآوری بودن دولتی و خصوصی، پائین

روستا، مشکالت  در مدرن تدمیوات بودن شمر، پائین به روستاییان روستا، مماجرت در مناسب فیویکی هایزیرساخت

 های مقطعی آموزشدوره، های بانکیدولتی و سیاست و سازمانی قوانین و هایابی محصوالت، مناسب نبودن سیاستبازار

هرمان و . باشندترین موانع توسعه کارآفرینی و اشتغال در نواحی روستایی میپذیری از مم کارآفرینی، عدم توان ریسک

نتای  پووهش نشان . انداشتغال برای کاهش فقر در رومانی پرداخته هایدر پووهشی به ارائه استراتوی( 1181)جئورجسکو 

ترین استراتوی برای افوایش سط  اشتغال و از فقر ندات دادن ای و ممارت آموزی و تداوم آن، مم های حرفهداد آموزش

های مورد نیاز حرفه)های الزم، خود را با تقاضاهای جدید این صورت که نیروی کار با فراگیری ممارت. بیکاران است

های گذر از بیکاری به اشتغال و از فقر به رفاه فراه  دهد و در نتیده با باال رفتن سط  ممارت، زمینهوف  می( کارفرما

های های جدید در جمت توسعه اشتغال در شرکتبا هدف ارائه استراتوی( 1189) 8نتای  پووهش زونیگا و کرسپی. شودمی

های ساختن محض، خرید استراتوی)های مورد بررسی های بکار رفته در شرکتداد سه استراتوی آمریکای التین نشان

همچنین، نتای  . اندبوده مؤثردر توسعه اشتغال در آمریکای التین ( ترکیب دو استراتوی ساختن و خرید)محض و مخلوط 

 روی توسعه اشتغال از جمله موانع اطال پیش عدهد در کنار موانهای صورت گرفته در ارتباط با اشتغال نشان میپووهش

، خرید ارزان (8931غیاثوندغیاثی و حسینی، )و قانونی  مدیریتی، فروش و بازاریابی، ساختاری، مالی، فنی، رسانی

های تولیدی، مماجرت نیروی متخصص و مولد از محصوالت تولیدی، عدم دسترسی به سرمایه کافی، باال بودن هوینه

های فیویکی، دسترسی دشوار به تسمیالت بانکی و رسی دشوار به بازارهای عرضه محصوالت، ضعف زیرساختروستا، دست

های اندک بخش های فنی به روستاییان، حمایتاعتباری، عدم تثبیت قیمت محصوالت، عدم توجه به امر آموزش ممارت

؛ یعقوبی فرانی و 8938اد و همکاران، ؛ شمش8913قدیری معصوم و عومی، )دولتی، مماجرت نیروی کار روستایی 

هایی از جمله فعالیت در بخش ، عوامل و زمینه(8939؛ میرلطفی و همکاران، 8939؛ حسینی و همکاران، 8931همکاران، 

 کوتاه های، آموزش(8931؛ کمنسال و رفیعی دارانی، 8913؛ فرشادفر و اصغرپور، 8911اسفندیاری و ترحمی، )کشاورزی 

، فناوری اطالعات و (8913طیبی و همکاران، )، دسترسی به تسمیالت بانکی (8938ندافی و همکاران، )نی کارآفری مدت

اراده حسابرسی )، بازارهای محلی (8938 یقدسزاده و عیسی)، توسعه گردشگری (8910محمدی و همکاران، گل)ارتباطات 

 .کننداه  میها و بسترهای الزم را جمت توسعه اشتغال فر، زمینه(1113ملی، 

باشند موانعی می مؤثردهد که در کنار عوامل متعددی که در توسعه اشتغال مروری بر مطالعات صورت گرفته نشان می

که از آندایی. باشدنیو در برابر توسعه اشتغال وجود دارند که در مناط  مختلف، با توجه به شرایط آن منطقه، متفاوت می

ائه راهبردهای توسعه اشتغال در مناط  روستایی که مبتنی بر نقاط قوت و ضعف و پووهش حاضر با هدف انتخاب ار

-ها متفاوت میباشد، در واقع یک مطالعه عینی بوده و با دیگر پووهشها و تمدیدهای توسعه اشتغال میهمچنین، فرصت

 .باشد

                                                                                                                                                               
1- Zuniga, and Crespi 
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فرمانداری شهرستان : و کشور، مأخذموقعیت جغرافیایی دهستان بدر در شهرستان روانسر، استان کرمانشاه  -1شکل 

 13۳2روانسر، 

 روش تحقیق

 معرفی محدوده مطالعاتی

نفر جمعیت است که  11  نقطه روستایی و   1، شامل 8دهستان بدر واقع در بخش مرکوی شمرستان روانسر

ی قرار گرفته دقیقه عرض شمال 00درجه و  91درجه طول شرقی و  03تا   0مرکویت آن روستای بدرآباد بوده که در 

دهد نرخ مشارکت اقتصادی، ضریب فعالیت، نسبت های اشتغال در این دهستان نشان میبررسی وضعیت شاخص. است

همچنین، . باشددرصد می 0 /08و   88/1، 93/91، 11/90اشتغال و بارتکفل در بین روستاییان این دهستان به ترتیب 

با نرخ )دهد که اکثر روستاییان شاغل در دهستان بدر شان مین 8931بررسی نتای  سرشماری نفوس و مشکن سال 

 10درصد در بخش صنعت و  89درصد شاغلین دهستان در بخش کشاورزی،  01)، در بخش کشاورزی (درصد 01اشتغال 

ورزی در ارتباط با وضعیت کشا(. 8931مرکو آمار ایران، )باشند مشغول به فعالیت می( درصد در بخش خدمات فعالیت دارند

                                                                                                                                                               
 . باشدمی( قلعه و منصورآقاییآباد، قوریآباد، زالوآب، دولتهای بدر، حسندهستان)و شش دهستان  (بخش مرکوی و شاهو)شمرستان روانسر شامل دو بخش   - 8
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هکتار آن به محصوالت نخود،  011 هوار هکتار اراضی این دهستان بالغ بر  0دهد از حدود دهستان بدر آمارها نشان می

 (.8939جماد کشاورزی شمرستان روانسر، بمار )و ذرت اختصاص داده شده است ( آبی و دی )گندم 

ماهیت از نو  تحقیقات کاربردی و از نظر روش، های علمی، مطالعه حاضر به لحاظ با توجه به ماهیت و روش پووهش

مصاحبه با )جمت گردآوری اطالعات از دو شیوه مطالعات اسنادی و میدانی . باشداز نو  تحقیقات توصیفی ه تحلیلی می

های توسعه اشتغال در نواحی با توجه هدف پووهش، ارائه استراتوی. استفاده شده است( کارشناسان و تکمیل پرسشنامه

 0 فرمانداری، نفر 1 کشاورزی جماد)ها مرتبط با امور روستایی کارشناس در سازمان 19ستایی، جامعه آماری پووهش را رو

در ( نفر 1 دستی صنایع و فرهنگی میراث سازمان، نفر 1 پرورش و آموزش، نفر 1 مسکن بنیاد، نفر 9 بخشداری، نفر

ابوار اصلی پووهش، پرسشنامه محق  . مورد مطالعه قرار گرفتند سرشماری صورت بهدهند که شمرستان روانسر تشکیل می

مرتبط با اشتغال در دهستان بدر در قالب  یها مؤلفههای شخصی کارشناسان و ای بوده که در دو قسمت ویوگیساخته

ی اهمیت خیل= 0اهمیت زیاد، =  اهمیت متوسط، = 9اهمیت ک ، = 1اهمیت خیلی ک ، = 8)طیف پن  قسمتی لیکرت 

و مدل  Excelافوار ها و تعیین استراتوی مناسب به ترتیب از نرمجمت تدویه و تحلیل داده. ، طراحی شده است(زیاد

SWOT مدل . استفاده شده استSWOT ،است  ریوی استراتویکبرنامه فرآیند در مم  هایمدل از یکی(Lee, et al., 

2009 .)SWOT های واژه مخففStrengths (هاقوت) ،Weaknesses (هاضعف) ،Opportunities (هافرصت ) و

Threats (تمدیدها ) است  یک سازمان خارجی و داخلی عوامل سیستماتیک برای تحلیل مم  بسیار ابواری واست

 هایضعف رساندن حداقل به و با شوند تبدیل هاقوت به هاضعف شودمی سعی این مدل طری  از(. 1113، 8یوکسل)

 (. 1111، 1ارسالن و دها)آید  عملبه استفاده حداکثر هافرصت از، ی خارجیتمدیدها و داخلی

 نتایج و بحث

ها میانگین سنی آن، دهد یمنشان  8در جدول کارشناس شمرستان روانسر  19های شخصی نتای  بررسی ویوگی

 91، (نفر 81)ی مدرک لیسانس دارا ها آندرصد از  01در ارتباط با وضعیت تحصیلی کارشناسان حدود . باشدسال می 8 /9

همچنین، میانگین . باشند یمدارای مدرک دکترا ( نفر  )ها درصد از آن 83و ( نفر 3)درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد 

 .سال است  0/8سابقه شغلی کارشناسان در پست سازمانی خود، حدود 

 گروه دو در ها مؤلفه این مدموعه، هاآن الیشپا مرتبط با اشتغال و یها مؤلفه فمرست تمیه از پس حاضر پووهش در

های جمت ارائه استراتوی SWOTبرای اندام مراحل مختلف مدل  .اندشده بندیطبقه عامل خارجی و داخلی عوامل

قوت  نقاطکارشناس به هر یک از  19های مدمو  پاس )توسعه اشتغال در نواحی روستایی دهستان بدر، ابتدا ضریب اولیه 

برابر است با ضریب اولیه هر یک از نقاط عوامل چمارگانه مدل )، ضریب ثانویه (هاها و فرصتدهمچنین تمدی و ضعف و

SWOT ضربدر رتبه آن  مؤلفهویه هر نبرابر است با ضریب ثا)، رتبه و وزن نمایی (تقسی  بر مدمو  امتیازهای هر عامل

                                                                                                                                                               
1- Yuksel 

2- Arslan & Deha 
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، که (هاتمدیدها و فرصت)و عوامل خارجی ( نقاط قوت و ضعف) واقع در دو گروه عوامل داخلی یها مؤلفههریک از ( مؤلفه

نتای  تدویه و تحلیل نقاط قوت مؤثر در اشتغال در (. 9و  1جدول )مبتنی بر نظرات کارشناسان بود محاسبه گردید 

-فارغ زیاد دتعدا فعال و و جوان انسانی نیروی مؤلفهواقع در نقاط قوت، دو  مؤلفه 19دهد در بین دهستان بدر نشان می

همچنین، نتای  . اندوزن را به خود اختصاص داده یشترینب ،110/1با وزن نمایی مشابه ( S20 و S2)دانشگاهی  التحصیالن

 دسترس در اولیه سرمایه در ارتباط با نقاط ضعف توسعه اشتغال در محدوده مورد مطالعه نشان داد دو مؤلفه کمبود

نقطه ضعف به  90، بیشترین وزن را در بین 810/1و  890/1ها به ترتیب با وزن نمایی واسطه و دالالن روستاییان و وجود

 (.1جدول )اند خود اختصاص داده

 های شخصی کارشناسان پژوهشویژگی -1جدول 

 میانگین سابقه شغلی وضعیت تحصیلی میانگین سنی تعداد رشته تخصصی نهاد

 جماد کشاورزی
اقتصاد توسعه روستایی، تروی  کشاورزی، 

 کشاورزی
1 0/91 

نفر  1نفر دکتری،  1
نفر   کارشناسی ارشد، 
 کارشناسی

0/80 

 فرمانداری
ریوی روستایی، توسعه روستایی، برنامه

 ریوی روستاییبرنامه
0  3 

نفر  1نفر دکتری،  1
نفر  1کارشناس ارشد، 
 کارشناسی

18 

 91 9 توسعه روستایی، کارشناس امور مالی بخشداری
ناسی ارشد و نفر کارش 8

 نفر کارشناس 1
0/89 

 9 /0 1 ریوی روستاییعمران روستایی و برنامه بنیاد مسکن
کارشناس ارشد و 

 کارشناسی
0/80 

 90 1 ریوی روستاییتوسعه روستایی و برنامه آموزش و پرورش
نفر کارشناسی ارشد و  8

 نفر کارشناسی 8
0/3 

سازمان میراث 
فرهنگی و صنایع 

 دستی
 0/81 کارشناسی 0/3 1 صنایع دستی

 های تحقی یافته: مأخذ
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 های تحقی یافته: مأخذ

 

 

   داخلی عوامل تحلیل و تجزیه نتایج -2جدول 

 نقاط قوت
ضریب 

 اولیه

ضریب 

 ثانویه
 رتبه

وزن 

 نهایی
 نقاط ضعف

ضریب 

 اولیه

ضریب 

 ثانویه
 رتبه

وزن 

 نهایی

S1  =811/1 1 100/1 30 های حاصلخیو کشاورزیزمین W7  =113/1 8 113/1 01 ت بانکیدسترسی دشوار به تسمیال 

S12  =110/1 8 191/1 0  های انبوه بلوطجنگل W8  =110/1 8 110/1 03 عدم دسترسی به ضامن معتبر 

S5  =101/1 8 0/1 1 03 وجود مراتع انبوه جمت دامداری W9  =111/1 8 111/1 08 نبود وثیقه الزم جمت اخذ تسمیالت بانکی 

S13  =811/1 1 190/1 08 های دامیتنو  گونه W19  =111/1 1 1/ 18 91 باال بودن سودهای بانکی 

S18 =811/1 1 191/1 9  تنو  پوشش گیاهی W26  =101/1 1 113/1 09 های اعتبارات خرد روستاییعدم وجود صندوق 

S22  =811/1 1 3/1 1 01 تنو  محصوالت زراعی 
W33  =  نوسانات باالی قیمت محصوالت تولیدی در مناط

 روستایی
00 191/1 8 191/1 

S10  =101/1 8 101/1 30 بارش مناسب W2  =133/1 1 1/1 1 10 گذاری بخش خصوصینبود و یا ضعف سرمایه 

S11  =101/1 8 101/1 39 اقلی  مساعد W3  =131/1 1 193/1 10 گذاری ضعیف بخش دولتیسرمایه 

S7  = 110/1 8 108/1  3 یرزمینیزوفور منابع آب W6  =890/1 9 0/1 1 31 کمبود سرمایه اولیه در دسترس روستاییان 

S17  =110/1 8 113/1 93 گیاهان دارویی W22  =1/ 13 9 198/1 01 گذاری در نقاط شمریگرایش روستاییان به سرمایه 

S6  =110/1 8 3/1 1 38 وفور منابع آب سطحی W23  =103/1 1 113/1 01 های مختلفهای بخشپایین بودن دستمودها در فعالیت 

S19  =110/1 8 113/1 93 های جانوریتنو  گونه W25  =810/1 9 190/1 30 هاوجود دالالن و واسطه 

S3  =110/1 8 9/1 1 09 های ژئوتوریستیجاذبه W13  =818/1 9 1/ 19 39 نبود بازار محلی 

S4  =811/1 1 1/1 1 01 های اکوتوریستیجاذبه W10  =103/1 1 190/1 30 ه تولیدات زراعیباال بودن هوین 

S14  =811/1 1 113/1 1  ذخایر معدنی سنگ آهک W11  =133/1 1 191/1 19 پایین بودن قیمت تولیدات زراعی 

S15  =811/1 1 110/1 91 ذخایر ماسه W12  =139/1 1 190/1 33 پایین بودن قیمت تولیدات لبنی 

S23  =811/1 1 108/1  3 های آب معدنیچشمه W4  =111/1 8 111/1 01 های گردشگریضعف زیرساخت 

S2  =110/1 9 101/1 13 نیروی انسانی جوان و فعال W5  =101/1 1 198/1 03 های کوچک و بورکنبود کارخانه و کارگاه 

S16  =811/1 1 8/1 1 03 وجود دانش بومی W1  =1/ 13 1 3/1 1 811 ضعف صنایع تبدیلی و تکمیلی 

S20  =التحصیالن د زیاد فارغتعدا
 دانشگاهی

30 100/1 9 110/1 
W14  =های تولیدی بروکراسی اداری جمت کسب مدوز فعالیت

 زودبازده
00 110/1 1 101/1 

S21 = نودیکی به نقاط شمری جمت
 عرضه محصوالت

01 1 9/1 8 110/1 
W15  =  ممانعت نمادهای متولی از فروش تولیدات محلی در حری
 یهای ارتباطراه

13 189/1 1 113/1 

S8  =های ارتباطی نودیکی به راه
 جمت صدور محصوالت مختلف

00 191/1 8 110/1 W24  = 109/1 1 110/1 03 عدم پوشش مناسب بیمه در مناط 

S9  = موقعیت استراتویک و مناسب
 دهستان

33 10 /1 1 811/1 W27  = 109/1 1 110/1 03 در مناط  روستایی زا اشتغال مؤسساتعدم فعالیت 

     W28  =111/1 8 111/1 01 یربومیغهای عمران روستایی به افراد طرح یواگذار 

     W30  =180/1 8 180/1 99 دسترسی دشوار به منابع سوختی در بخش کشاورزی 

     W31  =109/1 1 113/1 01 ای در بخش کشاورزیک  بودن سممیه سوخت یارانه 

     W18  =1/ 18 8 1/ 18 98 کارآفرینان حمایت اندک از 

     W17  =190/1 1 181/1 93 های کارآفرینی مقطعی و نامنظ برگواری دوره 

     W16  =1/1 1 1 118/1 0  های متنو  در بین روستاییانعدم وجود تخصص 

     W29  =111/1 8 111/1 3  پایین بودن سط  تکنولوژی 

     W20  =1/1 1 1 111/1 9  زارعیبودن اراضی  قطعه قطعه 

     W21  =189/1 8 189/1 13 تنو  اندک مشاغل 

     W32  =101/1 1 1/ 19  3 باال بودن مشاغل کاذب در منطقه 

     W34  =131/1 1 193/1  1 تعداد زیاد قشر بیکاران 

     W35  =811/1 9 199/1 31 بیکاری فصلی 

 0/8 3 - 8 1800 مدمو  111/8 - 8 00 8 مدمو 
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 های تحقی یافته: مأخذ

 خارجی عوامل تحلیل و تجزیه نتایج -3جدول 

 هافرصت
ضریب 

 اولیه

ضریب 

 ثانویه
 رتبه

وزن 

 نهایی
 تهدیدها

ضریب 

 اولیه

ضریب 

 ثانویه
 رتبه

وزن 

 نهایی

O1  =193/1 8 193/1 01 زیر کشت بردن اراضی بایر T1  =131/1 9 138/1 13 سرمایه ناچیو در دسترس روستاییان 

O2  =ویوه کشت گسترده باغات در سط  منطقه به
 داردر اراضی شیب

01 1 8/1 8 1 8/1 T2  =803/1 1 133/1 31 گذاری اندک بخش خصوصیسرمایه 

O3  =110/1   108/1 10 احدث صنایع تبدیلی و تکمیلی 
T3  =داران از سودهی نبود اطمینان میان سرمایه

 ییفعالیت در نواحی روستا
31 139/1 1 8 0/1 

O6  = تولید محصوالت کشاورزی مورد نیاز کشور
 عراق

3  1  /1 1 111/1 T5  = 109/1 8 109/1 01 دسترسی به تسمیالت بانکی دشوارشرایط 

O15  = توسعه کاشت محصوالت صیفی در مداورت
 محورهای ارتباطی

0  191/1 1 130/1 
T8  = ال بودن با)عدم توان بازپرداخت اقساط بانکی

 (سود بانکی
 1 1 9/1 1 110/1 

O16  = احداث مرکو فروش محصوالت زراعی و
 دامی با توجه به موقعیت استراتویک دهستان

31 1 3/1 9 8 1/1 
T6  = عدم ضمانت خرید تولیدات روستاییان از

 سوی نمادهای متولی
00 103/1 1 88 /1 

O13  =8/1 1 8 8/1 1 01 استفاده از مراتع جمت پرورش دام 
T11  = روند کند افوایش قیمت محصوالت تولید
 شده

11 118/1 9 1  /1 

O14  =9/1 1 8 9/1 1 31 استفاده از مراتع جمت پرورش زنبور عسل T10  =101/1 9 113/1 10 های تولیدباال رفتن هوینه 

O9  =گذاران بخش خصوصی به جذب سرمایه
در زمینه ویوه های مختلف بهگذاری در زمینهسرمایه

 کشاورزی و گردشگری
10 108/1 9 80 /1 

T9  =گذاری مقطعی متولیان امور روستایی سیاست
 در زمینه توسعه اشتغال و خرید تولیدات روستاییان

 3 101/1 8 101/1 

O10  =احداث بازارهای محلی در مداورت جاذبه-

 های توریستی
19 101/1 1 133/1 

T16  =ولیدی از ورشکسته شدن چندین کارگاه ت
در ... سازی و جمله مرغداری، قالیبافی، قوطی

 سط  منطقه
99 19 /1 8 19 /1 

O11  =های متعدد در توسعه و گسترش غرفه
رسانی های گردشگری جمت خدماتمداورت جاذبه
 به گردشگران

11 1 1/1 1 130/1 
T7  = توجه اندک متولیان امور روستایی به

 اای در روستاههای توسعهفعالیت
 0 1 0/1 8 1 0/1 

O12  = مصرف عواید حاصل از ورود گردشگران در
 راستای توسعه اشتغال در منطقه

30 1 0/1 1 131/1 T12  =183/1 9 131/1 38 مماجرت نیروی فعال روستاها 

O5  =جمت ... خانه و احداث مسافرخانه، قموه
 استفاده گردشگران

39 1  /1 8 1  /1 T13  =800/1 1 133/1 30 صص روستامماجرت نیروی متخ 

O17  =0/1 1 8 0/1 1 30 احداث کشتارگاه 
T14  = طوالنی بودن فرایند دریافت مدوز کسب

 در روستاها
 3 1 1/1 8 1 1/1 

O19  =9/1 1 1 118/1 90 های سنگ آهکاحداث و توسعه کوره 
T15  = کاهش رغبت کارگران برای فعالیت در

 سط  منطقه
91 193/1 8 193/1 

O20  =8/1 1 1 111/1  9 های تولید ماسهاحداث و توسعه کارخانه 
T4  = نبود سازمان توسعه کارآفرینی و کاریابی در

 منطقه
03 101/1 8 101/1 

O21  = احداث کارگاه و یا کارخانه تولید چرم با
 توجه به تعداد زیاد دام در سط  روستاها

33 1 0/1 1 131/1      

O22  = 130/1 1 191/1 09 تولید آب معدنیاحداث کارخانه      

O24  = 119/1 8 119/1 91 (حیات وحش)احداث منطقه حفاظت شده      

O7  = 191/1 8 191/1 08 های آبیاریگسترش سیست      
O18  = استفاده از زغال درختان بلوطی که به هر

 اندنحوی خشک شده
13 183/1 8 183/1      

O23  =وری گیاهان دارویی و آسازماندهی جمع
ها به سایر نقاط کشور و کشورهای صدور مکانیوه آن

 همسایه

 1 110/1 8 110/1      

O4  =193/1 8 193/1 00 اعوام نیروی کار به کشور عراق      
O25  =التحصیالن دانشگاهی در فارغ کارگیریبه
 های مختلفبخش

33 101/1 9 83 /1      

O8  =830/1 9 103/1 31 فرینی در بین روستاییانتروی  فرهنگ کارآ      

 339/8 - 8 319 مدمو  399/8 - 8 8030 مدمو 
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دو . دهدنشان می 9در جدول های توسعه اشتغال دهستان بدر خارجی در ارتباط با فرصت عوامل تحلیل و نتای  تدویه
و  110/1روستاییان به ترتیب با وزن نمایی  بین در کارآفرینی فرهنگ و تروی  تکمیلی و تبدیلی صنایع مؤلفه احداث

ها جمت توسعه اشتغال در بین روستاییان محدوده مورد مؤلفه واقع در این بخش، بمترین فرصت 10از میان  830/1
 80داد، در بین روی توسعه اشتغال در دهستان بدر نشان همچنین، نتای  در رابطه با تمدیدهای پیش. باشندمطالعه می

با )های تولید و باال رفتن هوینه( 131/1با وزن نمایی )سرمایه ناچیو در دسترس روستاییان  یها مؤلفه، یموردبررستمدید 
 .اند، بیشترین تمدیدها را در مقابل توسعه اشتغال در دهستان بدر به خود اختصاص داده(101/1وزن نمایی 

و نیو ( ها و تمدیدهانقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت)از وضع موجود  SWOTدل بررسی تطبیقی م منظور بهدر ادامه 
، (ها و تمدیدهانقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت)های چمارگانه هر یک از بخش نمایی های مناسب، ضریبارائه استراتوی
ا از نمودار ها و تمدیدهنمایی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت همچنین، برای تحلیل بمتر ضریب. محاسبه گردید

 (.8و نمودار   جدول )تارعنکبوتی استفاده شده است 

 هاامتیاز نهایی شاخص -4جدول 

 امتیاز نهایی شاخص

 111/8 هاقوت

 0/8 3 هاضعف

 399/8 هافرصت

 339/8 تمدیدها

 های تحقی یافته: مأخذ             

 

 های تحقیقیافته: مأخذها و تهدیدها ا، فرصتهها، ضعفقوت نقاطاز  SWOTبررسی تطبیقی مدل  -1نمودار 
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 (SFAS)نتایج تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک  -5جدول 

 وزن نهایی رتبه وزن عوامل استراتژیک

S1  =811/1 1 100/1 های حاصلخیو کشاورزیزمین 

S2  =110/1 9 101/1 نیروی انسانی جوان و فعال 

S9  =811/1 1 1/ 10 موقعیت استراتویک مناسب دهستان 

S10  =101/1 8 101/1 بارش مناسب 

S20  =110/1 9 100/1 التحصیالن دانشگاهیتعداد زیاد فارغ 

S23  =811/1 1 108/1 های آب معدنیچشمه 

W34  =131/1 1 193/1 تعداد زیاد قشر بیکاران 

W6  =890/1 9 0/1 1 کمبود سرمایه اولیه در دسترس روستاییان 

W10  =103/1 1 190/1 دن هوینه تولیدات زراعیباال بو 

W11  =133/1 1 191/1 پایین بودن قیمت تولیدات زراعی 

W12  =139/1 1 190/1 پایین بودن قیمت تولیدات لبنی 

W25  =810/1 9 190/1 هاوجود دالالن و واسطه 

W1  =1/ 13 1 3/1 1 ضعف صنایع تبدیلی و تکمیلی 

W2  =133/1 1 1/1 1 ذاری بخش خصوصیگنبود و یا ضعف سرمایه 

W3  =131/1 1 193/1 گذاری ضعیف بخش دولتیسرمایه 

O3  =110/1   108/1 صنایع تبدیلی و تکمیلی احداث 

O8  =830/1 9 103/1 تروی  فرهنگ کارآفرینی در بین روستاییان 

O9  =های گذاری در زمینهگذاران بخش خصوصی به سرمایهجذب سرمایه

 کشاورزی و گردشگری ٔ  ینهدرزمویوه مختلف به
108/1 9 80 /1 

O10  =133/1 1 101/1 های توریستیاحداث بازارهای محلی در مداورت جاذبه 

O11  =های گردشگری های متعدد در مداورت جاذبهتوسعه و گسترش غرفه
 رسانی به گردشگرانجمت خدمات

1 1/1 1 130/1 

O16  =ی و دامی با توجه به موقعیت احداث مرکو فروش محصوالت زراع
 استراتویک دهستان

1 3/1 9 8 1/1 

O25  =1/ 83 9 101/1 های مختلفالتحصیالن دانشگاهی در بخشفارغ کارگیریبه 

T1  =131/1 9 138/1 سرمایه ناچیو در دسترس روستاییان 

T2  =803/1 1 133/1 گذاری اندک بخش خصوصیسرمایه 

T3  =0/1 8 1 139/1 داران از سودهی فعالیت در نواحی روستاییرمایهنبود اطمینان میان س 

T10  =101/1 9 113/1 های تولیدباال رفتن هوینه 

T11  =1/  1 9 118/1 روند کند افوایش قیمت محصوالت تولید شده 

T13  =800/1 1 133/1 مماجرت نیروی متخصص روستا 

 های تحقی یافته: مأخذ

به ترتیب به  399/8و  339/8، کشیدگی نمودار با مدمو  امتیاز وزنی 8نمودار در گردد طور که مشاهده میهمان

توان چنین اذعان کرد که وضعیت اشتغال در دهستان بدر در وضعیت بنابراین، می؛ ها میل داردسمت تمدیدها و ضعف

لذا، . وده تحت شعا  قرار داده استهای فراوانی وضعیت اشتغال را در این محدمناسبی قرار ندارد و تمدیدهای و ضعف
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ها و همچنین، از بین ریوی ضربتی و جامع و مناسب جمت تعدیل تمدیدها و افوایش فرصتلووم توجه اساسی و برنامه

پس از مشخص شدن وضعیت کلی نقاط چمارگانه مدل  .رسدبردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، ضروری به نظر می

SWOT استراتویک عوامل یلتحل باید به بررسی و (SFAS) در این مرحله عواملی که دارای باالترین وزن . پرداخته شود

عوامل واقع در جدول مذکور، شامل (. 0جدول )اند جداگانه در یک جدول فمرست شده صورت بهاند، بوده( ضریب ثانویه)

ر جمت توسعه اشتغال در روستاهای دهستان ای برای تدوین استراتوی دمبنا و پایه عنوان بهعواملی بوده که  ینتر مم 

 .مذکور مورد استفاده قرار خواهند گرفت

بدین . انتخاب گردد IEAبا استفاده از روش  SWOTهای اجرایی ها و اولویتدر مرحله بعد باید ماتریس استراتوی
طراحی  SWOTدر مدل بر روی شکل پایه  یموردبررسمنظور باید تقاطع مدمو  وزن نمایی عوامل داخلی و خارجی 

توان عنوان نمود که چه راهبردی در واقع با مشخص شدن تقاطع مدمو  وزن نمایی عوامل داخلی و خارجی می. گردد
دهد در بین چمار نشان می 1در شکل طور که نتای  همان. باشدتر میبرای توسعه اشتغال در محدوده مورد بح  مناسب

ترین استراتوی جمت توسعه اشتغال در روستاهای ، مناسب(WT)راتوی تدافعی ، استSWOTاستراتوی موجود در مدل 
 .باشددهستان بدر می

 

 13۳3های تحقیق، بهار یافته: مأخذ IEAروش  بر اساساستراتژی  اولویت تعیین -2شکل 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

ویوه در زمان حاضر ریوان بهی مدیران و برنامههاترین دغدغهای از مم رسیدن به اشتغال کامل نیروی فعال هر جامعه
در مناط  روستایی باید راهبردها و راهکارهایی ارائه گردد  ازجملهبنابراین، جمت توسعه اشتغال در مناط  مختلف . باشدمی

کمترین  های آن منطقه بوده و ضمن فراه  کردن زمینه اشتغال کلیه افراد واقع در سن فعالیت،که مبتنی بر توانمندی
های اشتغال در روستاهای دهستان بدر نتای  پووهش حاضر که با هدف ارائه استراتوی. فشار را بر منابع محیطی وارد نماید

ها و تمدیدهای متعددی در جمت اندام گرفته است، نشان داد که محدوده مورد بح  دارای نقاط قوت، ضعف، فرصت
ترتیب نشان داد امتیاز نمایی هریک از نقاط مذکور به SWOT  تحلیل مدل با این وجود نتای. باشدتوسعه اشتغال می
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دهد که نواحی روستایی محدوده مورد بح  در زمینه توسعه این مم  نشان می. باشدمی 339/8و  399/8، 0/8 3، 111/8
در ( 8330)ته پووهش مممت نتای  فوق با یاف. باشنداشتغال، بیشتر با تمدیداتی در ارتباط با توسعه اشتغال مواجه می

رو بوده همسو دهد با وجود منابع طبیعی فراوان در کشور اندونوی، این کشور با معضل بیکاری روبهاندونوی، که نشان می
همچنین، نتای  ارائه تعیین اولویت استراتوی مناسب در روستاهای دهستان بدر نشان داد راهبردهای تدافعی . باشدمی
(WT) که بر نقاط (حداقل ه حداقل)این راهبردها . باشداهبرد جمت توسعه اشتغال روستاهای دهستان بدر میترین ر، مم ،

همچنین، این راهبردها بر حداقل کردن نقاط . ضعف درونی و تمدیدهای بیرونی استوار است، اساسا  ماهیتی تدافعی دارند
اقع با کاهش یا حداقل کردن نقاط ضعف سیست  مورد نظر در و. کنندپذیری سیست  مورد نظر تأکید میضعف و رفع آسیب

های درونی و تمدیدهای بیرونی شناسایی شده در توسعه از جمله ضعف. توان تمدیدهای آن سیست  را نیو خنثی نمودمی
ها، آنتوان به پایین بودن قیمت محصوالت تولید شده در برابر هوینه زیاد تولید اشتغال در روستاهای دهستان بدر می

دسترسی دشوار به منابع مالی از جمله تسمیالت بانکی، مماجرت نیروی کار و جوانان روستا، ضعف صنایع تبدیلی و 
تکمیلی بخش کشاورزی، عدم تثبیت قیمت محصوالت تولید شده در روستا، فقدان و یا کمبود نیروی متخصص در روستا 

قدیری )در روستاهای محدوده مورد مطالعه با موانع توسعه اشتغال  ها و تمدیدهای شناسایی شدهضعف. اشاره کرد... و 
یعقوبی فرانی و همکاران، )؛ (8938شمشاد و همکاران، )؛ (8931غیاثوندغیاثی و حسینی، )؛ (8913معصوم و عومی، 

های یافتههمچنین، نتای  فوق با . باشد، همسو می(8939میرلطفی و همکاران، )؛ (8939حسینی و همکاران، )؛ (8931
اند که عواملی از جمله شرایط دشوار که معتقد بوده (1181)ساتیاباما و ( 1113)، نواز (1111)تحقیقات رومی و پاروت 
 مالی سرمایه روستا، انتقال در اقتصادی هایفعالیت سود بودن و سرمایه مالی، پائین اعتبارات روستاییان در دسترسی به

شمر، مناسب نبودن  به روستاییان روستا، مماجرت در مناسب فیویکی هایزیرساخت شمر، نبود به روستائیان توسط
ترین موانع توسعه اشتغال و کارآفرینی در نواحی از مم ، های بانکیدولتی و سیاست و سازمانی قوانین و هاسیاست

 .باشدباشند، همسو میروستایی می

ان داد عوملی تغال در روستاهای مورد مطالعه، نتای  پووهش نشمتعدد شناسایی شده جمت توسعه اش یدهایتمدبا وجود 
های حاصلخیو های توسعه کارآفرینی و احداث بازهای محلی، زمینتحصیل دانشگاهی، فراه  بدن زمینهمانند نیروی فارغ

از نقاط  ...( دنیآهک، ماسه و آب مع)های ژئوتوریستی و اکوتوریستی، ذخایر معدنی و مراتع انبوه جمت کشاورزی، جاذبه
ساز اشتغال که در مطالعات باشد که با عوامل زمینههای توسعه اشتغال در روستاهای دهستان بدر میقوت و فرصت

؛ (8938ندافی و همکاران، )؛ (8938 یقدسزاده و عیسی)؛ (8913فرشادفر و اصغرپور، )؛ (8911اسفندیاری و ترحمی، )
ها اشاره شده که به آن( 1181)هرمان و جئورجسکو )و ( 1113راده حسابرسی ملی، ا)؛ (8931کمنسال و رفیعی دارانی، )

فرهادی محلی، )و ( 8910محمدی و همکاران، گل)های پووهش حاضر با نتای  همچنین، یافته. باشداست، همسو می
 .باشدکنند، در تضاد مییعنوان عامل بسیار مم  در توسعه اشتغال یاد مکه از فناوری اطالعات و ارتباطات به( 8911

ها باشد که در بنابراین جمت ارائه راهکارهای توسعه اشتغال در روستاهای دهستان بدر باید تکیه اصلی بر کاهش ضعف 
-های الزم جمت توسعه اشتغال در منطقه فراه  مینتیده آن، تمدیدهای توسعه اشتغال در روستاها تضعیف شده و زمینه

 :گرددتوسعه اشغال در دهستان بدر راهکارهای زیر پیشنماد میبنابراین، جمت . آید
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کنی، احدث صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش زراعت و دامداری از جمله کارخانه تولید رب گوجه فرنگی، ذرت خشک -
یت ارتباطی ، در روستاهای با موقع...، دباغی و تولید چرم و (ازجمله بادام و انگور)بندی لبنیات و محصوالت باغی بسته

 ویوه در روستای بدرآبادمناسب به

-های اشتغالحداقل تا مراحل اولیه شرو  فعالیت)ارائه تسمیالت بانکی بالعوض و یا با بمره بانکی پایین به روستاییان  -

 (سوایی داشته باشدتواند نقش بهعنوان یک پشتوانه محک ، میزایی ارائه این تسمیالت از سوی دولت به

داران نشان داده با توجه به اینکه تدربه سرمایه)گذاری در روستاها داران بخش خصوصی به سرمایهتوجه سرمایهجلب  -
ها رغبت چندانی در باشد آنگذاری در نقاط شمری نسبت به نقاط روستایی، دارای سوددهی بیشتری میاست سرمایه

ات بیشتر، دادن امتیازهای ویوه در مراحل اولیه شرو  فعالیت از از طری  تبلیغ( گذاری در نقاط روستایی را ندارندسرمایه
 ... .ها، توسعه و گسترش فعالیت در صورت ارائه تسمیالت بیشتر و قبیل اختصاص دادن سود بیشتر به آن

داث اح: از جمله( با توجه به تعداد زیاد قشر بیکاران در سط  منطقه)توجه به توسعه صنایع کاربر در سط  دهستان  -
 ...سازی معادن تولید آهک و ماسه، کارخانه تولید آب معدنی و های دام، فعالپرورشگاه

عنوان مثال طی چند به)های مختلف دولتی و خصوصی در قیمت محصوالت تولید شده در نواحی روستا بازنگری بخش -
ها، رغ  افوایش هوینهباشد، علییسال گذشته قیمت محصول گندم در منطقه که محصول غالب کشاورزان دهستان بدر م

 (.زمینیهمچنین، در ارتباط با قیمت سایر اقالم تولید روستاییان از جمله نخود، گوجه و سیب. افوایش اندکی داشته است

ویوه های مختلف، بهعنوان تولیدکنندگان اصلی مواد غذایی در کشور در بخشارائه یارانه از سوی دولت به روستاییان به -
ر بخش کشاورزی در جمت کاهش هوینه تولید محصوالت تولید شده، از جمله اعطای یارانه در خرید کودهای بیولوژیک د

 .و ارگانیک

های های مختلف که طی ادوار گذشته تاکنون به طرق مختلف در تضعیف بنیانکوتاه کردن دست دالالن و واسطه -
طور تواند از طری  رابطه مستقی  روستاییان با بازار، بهاین مم  می)اند گر روستایی نقش مؤثری داشتهاقتصادی قشر تالش

 (.های روستایی، تا حد امکان تحق  یابدسازی تعاونیداران و فعالمثال از طری  احداث اتحادیه گلخانه

وری و فوایش بمرههای مختلف تولیدی جمت اعنوان مشاور در بخشالتحصیل دانشگاهی بهاز نیروی فارغ مؤثراستفاده  -
در مراحل )و دامداری ( جات، غالت و باغداریدر مراحل مختلف تولید صیفی)ویوه در بخش زراعت عملکرد محصوالت به

 (.مختلف رشد دام

 منابع

 . توسعه روستای با تأکید بر ایران، انتشارات نی، تمران( 8919)و غفاری غ . ازکیا م

 و بخش کشاورزی، اقتصادکشاورزی بر تأکید با ایران اقتصادی هایبخش زاییاشتغال یبررس( 8911)و ترحمی ف . اسفندیاری  
 .39-880: 03 .توسعه

 .تمران بودجه، و برنامه سازمان انتشارات، سمرابی حمید و فرجادی غالمعلی ترجمۀ، سوم جمان در اقتصادی توسعه(  890)م  تودارو
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Abstract  

The aim of the present study, Is the nature and procedure respectively of the applied 

research and descriptive, Provide solutions to expand employment in the village of Badr 

District. The main research instrument was researcher made questionnaire and to achieve this 

goal, researchers have used opinions 23 expert relating to rural affairs Ravansar Township. Is 

used to analyze the data from the Excel software and the SWOT Model. The results showed 

there are in the study area 23 strength of (with a final score of 1.800) and 25 opportunities 

(with a final score of 1.933) for employment development. While face village of Bedar District 

with 35 point of weakness (with a final score of 11.946) and 16 threat (with a final score of 

1.993) to develop employment. In total the results showed, According to the Preponderance 

weaknesses and threats on the strengths and opportunities in the study area, there is Defensive 

strategy (WT), priority employment development strategies in village of Badr District. 

Therefore, is necessary for provide solutions development employment In rural areas in the 

study area, Weaken the Internal weaknesses (such as lack of initial capital available to villagers 

With The final weight 0.136, There Fixer and intermediaries With The final weight 0.105) and 

External threats (such as limited capital in the hands of villagers With final weight 0.272 and 

Rising production costs with the final weight 0.262), Which have the greatest weight. Finally, 

According to research findings, was developed to promote employment in the village of Badr 

district, Practical and effective solutions, which have been the main focus on the Limiting the 

identified weaknesses and threats. 

 

Key words: rural development, employment, employment development solutions, district 

of Badr. 
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