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 چکیده
عنوان بینی کند. روستاها بهتواند آن را پیشروند سرعت تغییر فضاهای جغرافیایی چنان است که قدرت و توان بشر نمی هدف:

یرات همگام سازند؛ بنابراین، اندیشمندان و پژوهشگران دربارة استمرار اند خود را با این تغیهای بشری نتوانستهیکی از سکونتگاه

پژوهی، پاسخی به بقای روستاها با توجه به اند. در پژوهش حاضر تالش بر آن است تا با رویکرد آیندهها تردید کردهحیات آن

 ها در آینده ارائه شود.رویدادهای درحال وقوع یا رخداد احتمالی آن

های مؤثر در بقای روستاها توسط حقیق مبتنی بر روش دلفی است. در ابتدا، عوامل کلیدی، رویدادها و پیشرانروش ت روش:

،  AHPمراتبی کارشناسان گروه دلفی انتخاب شدند و ازنظر اهمیت، میزان تأثیرگذاری و فقدان قطعیت با استفاده از مدل سلسله

 بندی شدند. نظر رتبهتاپسیس و شاخص اجماع

ها، درآمد و اشتغال عوامل کلیدی تأثیرگذار در حیات روستاها هستند و گسترش آمده از بررسیدستبراساس نتایج به ها:یافته

های کلیدی شناخته های مهم در روند عاملعنوان پیشرانهای کوچک بهتکنولوژی اطالعات و ارتباطات و سیاست توسعة سکونتگاه

 های بدیل آیندة روستاها ترسیم گردیدند.ها، سناریوشدند و براساس آن

 نبود اطالعات در برخی از عوامل کلیدی در سری زمانی. ها:محدودیت

دهندة روستاها های تشکیلاین تحقیق از این نظر دارای اهمیت است که در آن وضعیت آینده و پیشران اصالت و ارزش:

 گردد.ریزی میا برنامههشود و اقداماتی برای کنترل و هدایت آنشناسایی می

 پژوهی، سناریو، پیشرانروستا، آینده ها:کلیدواژه
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 . مقدمه 1
 . طرح مسئله1. 1

 در روساتایی توساعة هاایچالش ترینمهم پایدار، توسعة دیدگاه از

 موجاب کاه اسات ناواحی روساتایی از انساانی نیروی مهاجرت ایران،

شده  کشاورزی شاغالن پیرترشدن و روستایی فرهنگ و اقتصاد تضعیف

)تقدیسای و احمادی  ناپایادار وضاعیت روستایی را در فضاهای و است

هاا را در پاردة ابهاام ( گذاشته و آیندة آن333، ص. 3333شاپورآبادی، 

مسلم اسات کاه در وضاعیت اماروزی، بقااا و پایاداری  .قرار داده است

دارد  روستاها به وجود منابع طبیعی، اقتصادی و اجتماعی محل بستگی

کنناد و این منابع به ثبات و جذب جمعیت مناطق روستایی کمک مای

در کشااورهای   (.35، ص. 2663، 3)آرجناات، تااونتس، جااونز، و هلمااز

ها با جدیت بیشتری یافته، نوسازی روستاها برای بقاا و پایداری آنتوسعه

شود و این اقدامات به موضوع مهمی در فرایند توساعه تبادیل دنبال می

، 1؛ فیلیپس3332، 3؛ کالک و گودوین3331، 2اند )کالک و تریفتشده

(. در ایاان 3333، 5؛ لااویس3335؛ کااالک، فیلیااپس، و تریفاات، 2662

مسیر، این عوامل کلیدی در توسعه، نوسازی و بقاا روستاها نقش اصالی 

کنند: حس مالکیت، مهاجرت بازنشستگان به روستاها )آرجنت را ایفا می

(، فرایناد جریاان سارمایه، تحاول فیزیکای 31ص.  ،2663و همکاران، 

مسااکن و کاااربری اراضاای، تحااول درآمااد طبقااة متوسااط، امااالک و 

ریازان و های کهن معمااری مسااکن، دیادگاه برناماهمستغالت، سبک

(، 2662، 0های مهااجران بازگشاته باه روساتاها )تاونتز و گریاودیدگاه

رسااندن فعلیاتای باهتوجاه و موردنیااز بارگذاری قابلنوآوری، سرمایه

های شخصی در های طبیعی ارزشمند، تماسنوآوری، حفاظت از دارایی

( و 3، ص. 2663و الماب،  1گراهام -های اجتماعی متراکم )براونشبکه

(. 3، ص. 2663، 3درنهایت، هنر و خالقیت در مناطق روساتایی )دانفای

وساتاها های مختلف توسعة جمهوری اسالمی نیز بار توساعة ردر برنامه

هاای ارتبااطی و ساایر مانند گسترش تکنولوژی اطالعات، گسترش راه

هااا باارای کاااهش مهاااجرت، تیبیاات جمعیاات روسااتایی، زیرساااخت

( و 3333زدایی، حفظ و توسعة محیط زیست )وزارت کشور، محرومیت

... تأکید شده است. در نوسانات اقتصاد امروز، در تمامی کشورها، جواماع 

وکار و انباشات هایی برای ایجاد شغل، کسبل استراتژیدنباروستایی به

سرمایه هستند. اگرچه تقریباً همة روستاها در عرصة رقابات در اقتصااد 

جدید جهانی، در تالش برای ایجاد پایداری و حفظ آیندة خود هساتند، 

ولی این مسیر برای همة روستاها چندان روشن و مشخص نیست. روند 

حاضر درحاال ، درحالسابقهدیگر عوامل بی گسترش تمدن اطالعاتی و

هاایی را بارای  ها و فرصتتغییردادن جهان هستند. این تغییرات، چالش

دیگر، در این عرصه تغییر عبارتاند. بههای روستایی ایجاد کردهسکونتگاه

، 3موریساون) ناپذیر است؛ ولی پیشارفت اختیااری شاده اساتاجتناب

تنهایی بارای موفقیات یاک د اقتصادی بههای جدی(. ایده3، ص. 2632

نیاز به سارمایه دارد و  کننده نیستند؛ بلکه نوآوری همیشهجامعه تعیین

-بایستی همراه با آن باشد. جریان سرمایه از روستاها به شهر تحقق ایده

سازد. برای یک جامعاه، باا هاد  های جدید در روستاها را متوقف می

مبتکاران هماراه باا پشاتیبانی سارمایه،  اقتصاد جدید، نیاز به رقابت در

ها، آب و فاضاالب، های جامعه ازجمله جادهزیرساخت گذاری درسرمایه

ارتباطات از راه دور و حتی مؤسساات آموزشای الزم اسات. همنناین، 

پذیر، انداز اقتصاد آیندة جامعه روستایی به نیروی کار انعطا امروزه چشم

نولوژی و سرمایه، امکانات فرهنگای، داشتن به تکدیده، دسترسیآموزش

طبیعی و مدنی قوی و نیز تعااون در درون روساتاها بساتگی دارد؛ اماا 

دیادة طبقاة خاالا جامعاة مسئله این است کاه نیاروی کاار آماوزش

روستایی، مهاجر روستاشهر است و روستاها این طبقة جمعیتی را به نفع 

یات جاوان وخاالا، شدن جمعدهند؛ بنابراین، با خالیشهر ازدست می

ای گیرند و به چالش ناپایاداری و آینادهخود میروستاها چهرة پیری به

شوند. مبنای اصلی تحقیق حاضر پاسخ به ایان ساؤاالت مبهم دچار می

های است که با توجه به روندهای حاکم در روستاها، آیندة این سکونتگاه

فای خواهناد روستایی چگونه خواهد شد؟ و روستاها در آینده چاه تکلی

 داشت؟ 

 درک و توان اظهار داشت کاه شاناختدر پاسخ به این سؤاالت می

 روستایی و جوامع هافراروی انسان که هاییناشناخته و آینده بیشترهرچه

-می ما کمک به شناخت این است. برخوردار زیادی اهمیت از دارد، قرار

-همننین، آیناده ننماییم. دوری هاناشناخته با رویارویی خطر از تا کند

گام  حال از ترپیش قدم یک که دهدمی هاانسان به را امکان این شناسی

 و علم روزافزون تأثیر جدید، اطالعاتی و گسترش وسایل ارتباطی بردارند.

 چندبعادی عظایم مساائل پدیدآمدن آینده، گیریدر شکل شناسیفن

و  فرهنگی سیاسی، شناختی،فن اقتصادی، علمی، هایباوجود گوناگونی

بارآن، اتخاا  ( و عاالوه15، ص. 3331پور و نوروزیان، )مرادی اجتماعی

های اقتصاد با نفت یا بدون نفت در کشور، رویکردهای توسعه با استراتژی

رشد و توسعة تکنولاوژی اطالعاات و ارتباطاات در روساتاها، گساترش 

شدن، گسترش مشاغل کوچاک خاانگی، افازایش شهرنشینی، صنعتی

ها با قلمروهای تولیاد مانناد کشااورزی و ... اد، ارتباط دانشگاهسطح سو

ازجمله رویدادهای درحال وقوع هستند و احتمااالً رخادادهای آیناده را 

تشکیل خواهند داد و تأثیر کالنی بر نظام سکونتی انسان خواهند داشت  

 و آن را دچار تغییر و تحول خواهند کرد.

و  دورة جدیادکامل از نظم نمادین  نبودندلیل برخوردارروستاها به

، بایش از روزباهسیاسای  اجتماعی و -از مراکز اقتصادی برخوردارنبودن

هاای اند و تعارضقرار گرفته تز(دیالکتیک )تز و آنتیراه  ةشهرها در میان
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و  بار و عریان اساتسنت و مدرنیته در روستاها بیش از شهرها خشونت

که ظهور سنتز از فضای دیالکتیک باه  گذاردجای این را سؤال باقی می

مشاهده خواهد بود؟ کدام پاسخ است: بقاا یا انحطااط و چه صورتی قابل

   تخلیه و یا کاهش جمعیت؟

پژوهی علمی است که به این سؤال پاساخ خواهاد داد. وجاود آینده

هاایی گیرد. آینادهبودن آن سرچشمه میعینی آینده از ویژگی تصادفی

وجاود نیایناد؛ یعنای حاوادن آیناده، وجود آیند یا بههکه ممکن است ب

گانه و تصادفی هستند. این بدان مفهاوم اسات کاه همواره ممکن، چند

طورکلی مردود است و هماواره فردِ بهپدیداری تنها یک آیندة منحصربه

بینی آن حاالت ما را رو هستیم؛ بنابراین، پیشبهرو آیندهو نه  هاآیندهبا  

ریازی کماک وتر از زمان حال قرار خواهاد داد و باه برناماهیک قدم جل

 خواهد کرد.

 شناسی تحقیق. روش2
پژوهای اسات. ساناریو ترین ابزارهای آینادهسناریو یکی از کاربردی

را مشاخص  گشاید؛ محدودة فقادان قطعیاتروی ما میزمان حال را به

کند کمک می بینی بهتردهد و حتی به پیشها را ارائه میکند؛ بدیلمی

 مجهول فرض آینده )با بینیو پیش (. پارادایم20، ص. 3333اهلل، )عنایت

 وجاود فارض انتخاب آینده )باا پارادایم به را خود جای بودن(محتوم اما

-اقادامات برناماه با هاآن نوع و احتمال تغییر امکان و محتمل هایآینده

  .(33. ، ص3331است )بنیاد توسعة فردا،  داده شده(ریزی

 33صورتی است که ابتدا یک گروه دلفای فرایند تحقیق حاضر به   

نفره از کارشناسان حوزة روستایی انتخاب و تماامی فرایناد تحقیاق باا 

ها انجام شد. ابتدا عوامل کلیدی مارتبط باا اساتمرار حیاات مشاورة آن

روستاها توسط گروه دلفی تعیین گردیدند. انتخااب عوامال کلیادی باا 

دادن ثباات و بقاای روساتا و وجاود به اهمیت آن عوامل در نشان توجه

ها انجام شد. برای تحلیال عوامال کلیادی از اطالعات برای هریک از آن

ضریب و درصد تغییرات استفاده شد. پس از شاناخت عوامال کلیادی، 

ها و رویدادهای اصلی تأثیرگذار و بااهمیت در روند عوامل کلیدی پیشران

رشناسی مشاخص شادند و پاس از تکمیال پرسشانامه توسط گروه کا

ها و رویادادهای اصالی براسااس توسط کارشناسان گروه دلفی، پیشران

بنادی شادند. بارای تحلیال تاأثیر اهمیت و میزان فقدان قطعیت رتبه

 ها بر یکدیگر از روش تحلیل ساختاری استفاده شد. متقابل پیشران

کاار ، شاخص اجماع بههمننین، برای بررسی میزان فقدان قطعیت

هاای عوامال گرفته شد و برای تعیین میزان اهمیت هریاک از پیشاران

کلیدی نسبت به همادیگر، مااتریس پرسشانامه طراحای گردیاد و در 

و چندمعیارة تاپسیس استفاده گردیاد.  AHPتحلیل آن، از مدل تحلیل 

سپس، منطق سناریوها براساس اهمیت، میزان تأثیرگاذاری بار عوامال 

ها و رویدادهای اصلی تادوین یافات و پیشران یدی و  فقدان قطعیتکل

 درنهایت، سناریوهای آیندة روستاها تصویرسازی شدند.

 . روش دلفی1. 2
 افراد واقعی نظرات بین صحیحی تعامل برقراری با هد  دلفی روش

 دفعاات در نظارات کارشناساان آوریجمع از دلفی شده است. طراحی

 نمایانادن برای و آیدمی دستبه هااز پرسشنامه متوالی استفادة با متعدد

-مای کاربه آراا واگرایی یا هاتشخیص اختال  عقیده و نظرات همگرایی

در ایاان تحقیااق، تعااداد  .(52، ص. 3331رود )بنیاااد توسااعة فااردا، 

 5ها کارشناساان دانشاگاهی و نفر از آن 3نفر بودند که  31کارشناسان 

اجرایی بودند. تخصص کارشناساان دارای مادرک نفر دیگر کارشناسان 

-ریزی روستایی، توساعة روساتایی و جامعاهدانشگاهی، جغرافیا و برنامه

 شناسی روستایی است. 

 . روش تحلیل ساختاری2. 2
مرحلة اول این روش معموالً پایش رویدادها و انتخاب عوامال ماؤثر 

بعاد،  رحلاةم شاود. دردر سیستم است که توسط کارشناسان انجام می

 آن در سیساتم عناصار و شاودمای تشاکیل ساختاری تحلیل ماتریس

 باه متقابال، اثار تکنیک تحلیال قوانین به توجه با و شوندمی جایگزین

 .شودمی داده امتیاز عناصر دوبهدو روابط

دارد،  مسااتقیم اثاار متغیرهااا از محاادودی تعااداد باار کااه متغیااری

 تأثیرپاذیری ترتیاب،ایانباه دارد؛ سیساتم کال در انادکی تأثیرگذاری

 مااتریس در مربوط ستون درنظرگرفتن با توانمی را متغیر یک مستقیم

 أثرگذاری دهندةنشان هر سطر، عددهای مجموع بنابراین، نمود؛ بررسی

 تأثیرپاذیری دهنادةنشاان ستون، هر عددهای مجموع و متغیر مربوطه

 را هااآن دربرگیرندة محیط و متغیرها همة بنابراین، است؛ مربوطه متغیر

مختصاات  محاور یک یا مفهومی نمودار یک در هاآن نمایش با توانمی

   (.203، ص. 3333نمایش داد )ربانی، 

= 3تاأثیر؛ = بای6امتیاز تأثیر هر پیشران با پیشران دیگر در طیاف )

تحلیال  = تأثیر زیاد ( سنجیده شده است.3= تأثیر متوسط؛ 2تأثیر کم؛  

ها بر یکدیگر ازطریق نماودار و در ناواحی مختلاف پیشران تأثیر متقابل

 بررسی است. مختصات قابل
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 هامختصات تحلیل تأثیر متقابل پیشران -1شکل 

 3332هیا پژوهش، مأخذ: یافته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 تأثیرگذار هایی هستند که عمدتاًتأثیرگذار: پیشران هایپیشران

ایان   هاا دارناد.ساایر پیشاران تأثیرگذاری کمتاری از و هستند

 های استراتژیک هستند.ها، پیشرانپیشران

هایی هستند که تأثیرگذار هستند های دووجهی: پیشرانپیشران

هاا خطار پذیرند و اتکاا باه آنها تأثیر میو نیز از سایر پیشران

شادن باه بزرگی است. این متغیرها پتانسیل زیادی برای تبدیل

 کننده دارند.متصلمتغیرهای کلیدی و 

هایی هستند که تأثیری بر ساایر های تأثیرپذیر: پیشرانپیشران

هااا تااأثیر            هااا ندارنااد و بساایار از وقااوع سااایر پیشاارانپیشااران

 عنوان خروجی و هد  برنامه هستند.پذیرند و عمدتاً بهمی

اثار بار ساایر هاایی خنیای و کامهای مستقل: پیشارانپیشران

-ها نیاز تاأثیر کمتاری مایهستند و از سایر پیشران هاپیشران

 پذیرند. 

 قطاری خط متغیرها اطرا  این نمودار، های ریسک: درپیشران

 ظرفیات هااایان پیشاران دارناد. قرار نمودار شرقیشمال ناحیة

 سیساتم کلیادی باازیگران باه شادنتبادیل برای زیادی بسیار

زیادی بارای  ا پتانسیلهماهیت ناپایداری آن دلیلبه زیرا، دارند؛

 دهندة سیستم دارند.های انفصالبه پیشران شدنتبدیل

 ناحیاة قطاری خاط زیار در هااهای هد : این پیشرانپیشران

 تأثیرگذار ازآنکهبیش متغیرها این دارند. قرار نمودار شرقیشمال

 قبولیقابل قطعیت با توانمی را هاآن و تأثیرپذیر هستند باشند،

 .نمود شناسایی سیستم تکامل تایجن عنوانبه

 . شاخص اجماع3. 2

 شاخص کند. هرچهاین شاخص چگونگی پراکندگی آراا را بیان می

 در ابعااد انتخاابی آرااتشتت دهندة نشان باشد، ترنزدیک صفر به اجماع

 صافر از اجمااع شاخص مقدار هرچه و موردنظر است بعد سنجش برای

اسات. ایان شااخص  ماوردنظر موضوع سر بر نشانگر توافق باشد، دورتر

هاای میزان اجماع نظر کارشناسان مختلف درخصوص هریک از حالات

دهد. این شاخص باا اساتفاده از شاش گزیناة زیار ها را نشان میگزاره

 :(26، ص. 3333تحلیل شده است )آزاد ارمکی، مبارکی، و شهبازی، 

اول  )الف: شدیداً باا حالات اول ماوافقم؛ ب: تاحادی باا حالات

موافقم؛ پ: شدیداً با حالت دوم موافقم؛ ت: تا حادی باا حالات 

 دانم(دوم موافقم؛  ن: هر دو حالت یکسان است؛  ج: نمی

شاخص اجماع، میزان نبودقطعیت و تمرکز نظر کارشناسان در یکی 

صورتی اسات کاه دهد. تحلیل نتایج بهها را نشان میهای گزارهاز حالت

 دیک به صفر باشد، آن گازاره فقادان قطعیاتهرچه نظر کارشناسان نز

تار نظر کمتر است و هرچه باه یاک نزدیاکزیادی دارد و در آن اجماع

نظر وجود باشد، آن گزاره از قطعیت زیادی برخوردار است و در آن اجماع

 دارد.

أ
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 گ
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 ثیر پذیریتأ  

 

 متغیرهای دو وجهی

ذارثیر گمتغیرهای تأ  

 متغیرهای مستقل وحذف

 شونده

پذیرتأثیرمتغیرهای   

ورودی ول: ناحیةناحیة ا  

 ناحیةچهارم: ناحیة

 خروجی

  ناحیة سوم: ناحیة

 اثرمتغیرهای بی

ریسک ناحیة دوم: ناحیة  
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 . مبانی نظری تحقیق3

ن آخاریباشاد:  ماوردنماد دو  تواندمی روستاها از دیدگاه مدرنیست

هاای آخارین الیاه  و مقاوم سنتی که گاه درحاال احتضاار اسات ةالی

دوران مدرن، دوران شاهر اسات و  دارد. به عدالتاحتیاج  کهاستضعا  

گرایای همبساتگی نشاینی و شاهرشدن با شهریافتگی و صنعتیتوسعه

مادرن،  دنیاایدارد. شاید به همین جهت است که حق و حقوا  زیادی

طور دائم، به .وندینه روستاوندی و عشیره ؛استو حقوا شهروندی  حق

ماناده از بارآن روساتاهای بااقیعالوهاست و  کاهشبهتعداد روستاها رو

و شااید در  شاودمایکشاورزی مکاانیزه  اند؛جمعیت جوان تخلیه شده

در  ها انجام دهناد.و فعالیت کشاورزی را ربات شود نیزمحور آینده روبات

باه و  خواهاد یافاتفزونی روبه ی در دنیا دائماًآن صورت سیر شهرنشین

ایان خبار خاوبی بارای  است کاه مسلم .خواهد رسیدمطلق خود عدد 

 کسانی است که در آینده در روستاها زندگی نخواهند کرد.

اند یا کلی شهرنشینی را منفی تلقی کردهرطوهبیشتر مکاتب بشری ب

د. براسااس ایان انکم خواستار توقف سطح فعلی شهرنشینی شدهدست

گذاری اقتصادی با تراکم ثمری برای سرمایههای بیفرضیه، شهرها مکان

کارگران بیکار با انبوه مشکالت اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست تلقی 

ها و شعارها ریزیتمام برنامه باوجود (.53، ص. 3333شوند )رضویان، می

 تاوانچ نیرویای گویی درطول تاریخ بشری هیاما  ،علیه گسترش شهرها

-درحاال کشاورهای در است. را نداشتهساختن گسترش شهرها متوقف

-صنعتی محصول ازآنکهبیش رشد شهرنشینی در ایران، ازجمله و توسعه

بخاش  در چه و کشاورزی بخش در چه تولید، هایشیوه  بهبود و شدن

 جا باة عوامال و روستایی مناطق در موجود رانشی علل از صنعت باشد،

 تاأثیر منااطق شاهری( نفع به درآمدی هایتعادل )ازجمله نبودشهری 

ز دیاادگاه (. ا331، ص. 3333)تقدیساای و احماادی،  اساات پذیرفتااه

برد؛ مصر  انبوه شهرنشینی بازدهی امکانات زیستی را باال می ،اقتصادی

کمتر  ةامکان بیشتری برای توزیع بهتر و با هزین ،و متراکم در یک مکان

امکاان بیشاتر بارای  ،ترین امتیاز زندگی شاهریما مهما ؛کندایجاد می

هاا کلیاد نهاایی اطالعات است؛ اطالعات و ارتباطات میان انسان ةمبادل

ها میان افراد و موجاب بهباود جهشای اماور برای انتقال تجارب و یافته

ونقل و ارتباطات به روستاییان اجاازه داده امروزه گسترش حملهستند. 

بادون اینکاه از زماین  ؛رین شاهرها سااکن شاوندتاست که در نزدیک

   دست بردارند.کشاورزی خود 

های اخیار، در دههکند. اما روی دیگر سکه این مسئله را تأیید نمی

روساتای  ةپدیدمدرن هستند. وجود آمدند که پیامد پستروستاهایی به

ی هاپدیاده... مانند ابیانه، ماسوله، کندوان و  با شهرت جهانی گردشگری

 بارای و تماشااخانه یک گالریفرانوگرا، به نوظهوری هستند. روستاهای 

جایی کاه  اند؛های دنیا تبدیل شدهملت بهزندگی مردم نمایش فرهنگ 

 و هویت و معانی اندشده ، تماشاییهااین روستا ، فرهنگ وتولیداتکاالها

 تاییای از اقتصاد روساند. روستاهای گردشگری تعریف تازهجدیدی یافته

باه هستند. فرهنگ روستا که تا دیروز مانعی در راه پیشرفت بود، اماروز 

وکارهاای . امروزه اکیر کسابتبدیل شده است یک کاالی کسب ثروت

هاای کوچاک و متوساط وکارهای کوچاک و شارکتروستایی، کسب

-وکار روساتایی انگلساتان، کسابطورمیال، دوسوم از کسبهستند؛ به

اشند و بازده مناسابی ناوآوری نسابت باه دیگار بوکارهای کوچک می

باشاند. ناوآوری و روستاهایی که از مشاغل خانگی محروم هستند، مای

شاود. خالقیت در روستاها ازطریق توسعة هوش فنی و بازار تقویت مای

ظهور و توسعة تکنولوژی اطالعات در روستاها زمینه و فرصت خالقیت و 

، ص. 2632، 36سازد )شاکسمیتهم میها را فرانوآوری در این سکونتگاه

روستاهای الکترونیک، روستاهای جدیدتر از روساتاهای گردشاگری (. 5

تابناد. اولاین های جامعة اطالعاتی را برمایاین روستاها ویژگی هستند؛

، ص. 3336)کاساتلز، « عناوان دادة خااماطالعات به»ها ارائة ویژگی آن

هاا باه دفاتر مخاابرات در آن روستاهایی که ( تمدن اطالعاتی است.32

هاای ویژگیها ها و سایتاند و ازطریق وبالگدفاتر اینترنتی تبدیل شده

روستاهایشاان را باه جهانیاان معرفای اقتصادی، فرهنگای و اجتمااعی 

و تحوالت اقتصادی و سیاسی و تأثیرگذار بر بازار محصاوالت و  کنندمی

د شهرنشاینان ازطریاق مانناکنناد؛ های اجتماعی را پردازش مایحوزه

و روستا را در شبکة بازار فرامحلای قارار  کنندها خریدوفروش میسایت

دهند که این امر دومین ویژگی تمدن اطالعاتی؛ یعنای فراگیرباودن می

سازد کاه در ( نمایان می33های جدید را )همان، ص.تأثیرات تکنولوژی

مادن ساومین ویژگای ت .جوامع روساتایی الکترونیاک ملماوس اسات

)کاستلز، « سازیمنطق شبکه»لمس است، اطالعاتی که در روستاها قابل

روسااتاهای اینترنتاای و روسااتاهای مجااازی،  ( اساات.33، ص. 3336

ها به گزینة پ + تعداد پاسخ 1ها به گزینة ب * + تعداد پاسخ 2ها به گزینة الف * }تعداد پاسخ

{ 0 ها به گزینة ث *( تعداد پاسخ-1ها به گزینة ت * )( + تعداد پاسخ-2*)  

 هاها به هریک از گزینهتعداد کل پاسخ 

 

 = شاخص اجماع
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-باهرا یان یهای وسیعی از مناسبات مجازی باین روساتاروز شبکهروزبه

  .آورندوجود می

هاا را مسئلة دیگر جنبة حقاوقی روساتاها اسات کاه وضاعیت آن

تر کرده است. این نکته بدیهی است که هیچ دگرگونی در نظاام هپینید

-قراری اجتماعی را که خودپرستی، آزمنادی و ساتیزهتواند علل بینمی

دهندة آن است، تغییر دهد )شوماخر، جویی طبیعت آدمی ارکان تشکیل

(. مالکیت یکی از نمودهای آزمنادی بشار اسات کاه 261، ص. 3305

هاا را همیشاه باه ة اصلی مناقشات اسات و آنهمننان در روستاها پای

 دهد. تالش به آبادانی امالک خود سوا می

 پژوهی. آینده1. 3
اوقاات محیط خارجی سرشار از تغییرات غیرمنتظره است و گااهی

شاود تاا شناسایی روندهای مبهم امری دشوار است و همین سبب مای

ارزش جلاوه یمدت اغلب در لحظة آفارینش باهای طوالنینگاریآینده

 (.3، ص. 3333کنند )حجازی و دیلمقانی، 

گیارد. بودن آن سرچشمه مایوجود عینی آینده از ویژگی تصادفی

وجود نیایند؛ یعنی حاوادن وجود آیند یا بههایی که ممکن است بهآینده

گانه و تصادفی هستند. این بدان مفهوم است آینده، همواره ممکن، چند

طاورکلی ماردود اسات و فردِ باهیندة منحصربهکه پدیداری تنها یک  آ

رو هستیم. همننین، باا درنظرداشاتن بهرو آینده و نه هاآیندههمواره با 

ها از پیش تعیین نشده است، ناپذیر که وقوع این آیندهاین حقیقت تردید

باید به این نکته توجه داشت که وقایع آینده، مصداا عینای احتمااالت 

-نظر از نهفتگی واقعیاتمعنا که وقایع آینده، صر نایکنونی هستند؛ به

طوربالقوه در زمان حال وجود دارند. بدیهی است کاه شاناخت آینده، به

چنین وقایعی از آگاهی نسابت باه وقاایعی کاه در حاوزة علاوم رایاج 

پژوهی نیز مانند هر دانش دیگری هستند، متفاوت است. آینده محسوس

شناختی  ویژة خود را برای ناختی و معرفتشهای هستیها و شیوهزمینه

دایرة معلومات بشری  عنوان معرفت دراستدالل حقیقت ادعاهایی که به

 (.3-1، صص. 3336نگری ایران،کند، دارد )انجمن  آیندهمطرح می

 . مفاهیم تحقیق2. 3

ها به شارح زیار با تعریف آنکاررفته در این تحقیق همراهمفاهیم به

 است:

یدی: عواملی هستند که تغییر آن بر تصمیمات اصالی عوامل کل

گذارد؛ شامل رشد جمعیت، مهاجرت، ساواد، درآماد و تأثیر می

 ...؛

نیروهای پیشران: نیروهاا و رویادادهای طبیعای و اقادامات نهادهاا 

-ها را تغییر میهستند که بر عوامل کلیدی تأثیرگذار هستند و روند آن

شدن، فناوری اطالعاات، ن، صنعتیشددهند؛ شامل خشکسالی، جهانی

هاا: عادم قطعیات هاای جمعیتای و...؛کردن اقتصاد، سیاساتغیرنفتی

 و قطعیت با تواننمی که هستند هاپیشران از دسته نداشتن، آنقطعیت

گفت؛ شامل اقتصاد با نفات  سخن هاآن درمورد زیادی پذیریبینیپیش

 وسط و کوچک و ...؛شدن با صنایع بزرگ یا متیا بدون نفت، صنعتی

 کاه دهندمی تشکیل را منطقی دالیل سناریو منطق سناریو: منطق

هاا و نداشاتنداستان است و براساس قطعیات یا سناریو طرح ساززمینه

 گیرد.ها شکل میپیشران

 های تحقیق. یافته4

 . تحلیل روند عوامل کلیدی مؤثر در ثبات روستاها 1. 4
هاای عوامل کلیدی توسعة ساکونتگاهدر مرحلة اول اجرای تحقیق، 

دهندة پایداری و بقای نشان کهروستایی تعیین گردیدند. عوامل کلیدی 

های مختلاف روستاها باشند، براساس نظرات کارشناسان دلفی از گزینه

دهنادة پایاداری و بقاای توانند نشااناند. این عوامل که میانتخاب شده

دهاد ساهم نتاایج نشاان مای روستاها باشند، بررسی و تحلیل شادند.

هاای مختلاف کااهش یافتاه جمعیت روستایی از کل جمعیت در سال

، ساهم جمعیات روساتایی برابرباا 3305است. براساس نتایج، در سال 

رسیده است که حادود  %5/23به  3336بوده و در سال آماری  2/12%

 کاهش یافته است. 1/33%

کشور نشاان  نتایج بررسی نسبت سنی جمعیت روستایی در سطح

، 3305دهد جمعیت روستایی درحال پیرشدن است. در سال آماری می

ساال برابرباا  21نسبت سنی جمعیت روستایی در گروه سنی کمتار از 

 %31رساید کاه حادود  %2/56، به 3336بوده است و در سال  1/01%

 21یافتة گروه سنی کمتر از کاهش %36دهد. حدود کاهش را نشان می

کاه در طاوریسال منتقل شده است؛ باه 56تا  25سنی سال به گروه 

ساال باه کال جمعیات،  56تاا  25، نسبت سنی جمعیت 3305سال 

رسیده اسات. در ساال  %3/33به  3336بوده که در سال  %3/21برابربا 

ساال باه کال جمعیات در  56، نسبت سانی جمعیات بااالی 3305

رسایده  %3/3 باه 3336بوده که در سال  %3/3روستاهای کشور برابربا 

تر به سنین باالتر حرکت کنایم، طورکلی، هرچه از سنین پاییناست. به

دهنادة پیرشادن جمعیات نسبت تغییر روند افزایشای دارد کاه نشاان

 روستایی است. 

دهد روساتاها ازنظار نتایج بررسی سطح سواد در روستاها نشان می

خام ساواد ، نسبت 3305اند. در سال تحصیالت روند افزایشی طی کرده

، باه 3336بوده اسات کاه در ساال  %1/31در روستاهای کشور برابربا 

 افزایش یافته است. 0/00%
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 روند عوامل کلیدی جمعیت روستایی .1جدول 

 3305-36مأخذ: مرکز آمار ایران، 

 1331 1331 1331 1331 هاشاخص عوامل کلیدی

جمعیت و 

 مهاجرت

نسبت جمعیت 

 روستایی
1222 3323 3321 2325 

نسبت 

سنی 

 روستاها

کمتر از 

 سال 21
0121 0321 06 5622 

 3323 3623 2123 2123 56تا  25

 56باالی 

 سال
323 323 323 323 

 0020 0125 5323 3121 نسبت سواد روستاها

بررسی طبقات جمعیتی روستاها در سطح کشور گویای این اسات 

اناد. ی را طی کاردهنفر جمعیت روند کاهش 366که روستاهای کمتر از 

(، در ساال 2هاای مختلاف )جادول شامارة براساس نتایج آماری سال

از جمعیات  %02/10برابرباا  نفر 366، نسبت روستاهای کمتر از 3315

کااهش یافتاه  %32/15، باه 3336کل روستاها بوده است که در سال 

نفار  133تاا  366است. نتایج بررسی طبقة جمعیتی روساتاهای باین 

که در سال طوریدة افزایش تعداد این گروه از روستاها است؛ بهدهننشان

، نسبت تعداد این گروه روستاها به کل روساتاهای کشاور برابرباا 3315

افزایش یافته  %01/30، به 3336بوده است که در سال آماری  12/35%

دهاد تعاداد هاای مختلاف نشاان مایهای آماری در ساالاست. یافته

ر جمعیت نیز همانند طبقاة قبلای روناد افزایشای نف 566روستاهای با 

 /31نفر، نسابت روساتاها از  566اند. در طبقة جمعیتی بیشتر از داشته

 رسیده است. 3336در سال  درصد22/33به  3315در سال  درصد 31

دهاد باین های مختلف نشان میضریب تغییرات آماری برای دوره 

ر از ضاریب تغییارات ضریب تغییارات بیشات 3335تا  3315های سال

هاای مختلاف بوده است. ضریب تغییرات بارای گاروه 3336تا  3335

، 612/6ترتیاب برابرباا باه 3315-35های جمعیتی روستاها برای سال

 3335-36که این ارقاام در دورة بوده است؛ درصورتی 633/6و  613/6

دهنادة روناد کاهش یافته است کاه نشاان 661/6و 633/6، 623/6به 

 (:2ت جمعیت در روستاها است )جدول تیبی

 عوامل کلیدی سکونتگاهی .2جدول 

 3315-36مأخذ: مرکز آمار ایران، 

 1331-31ضریب تغییرات 1331-31ضریب تغییرات 1331 1331 1331 هاشاخص عوامل کلیدی

 طبقات جمعیتی
 روستایی

 62623 62612 15232 1323 10202 نفر 366نسبت روستاهای کمتر از 

 62633 62613 30201 31201 35212 نفر 133تا 366ت روستاهای بین نسب

 62661 62633 33222 33213 31231 نفر 566نسبت روستاهای باالی  

دهد روند گسترش خطوط ( نشان می3نتایج جدول شمارة )

های مختلف رشاد چشامگیری یافتاه تلفن در روستاها در دوره

ای خاط تلفان در ساال که تعداد روساتاهای دارطوریاست؛ به

، بااه 3336پارچااه بااوده کااه در سااال  31556، برابربااا 3315

 برابر رشد داشته است.   0/3پارچه رسیده که حدود  52161

شادة روساتاها )اساکلت فلازی، باتن آرماه و روند مسکن نوسازی

سنگ( روناد میبتای را نشاان  –آجر، آهن -شده با آهنمساکن ساخته

هاای سی نوسازی مساکن روساتایی در دورهدهد. براساس نتایج بررمی

 3315در روستاها در سال  شدهنوسازیمختلف آماری، نسبت مساکن 

رسیده که حدود  %30/53به  3336بوده است که در سال  %3/23برابربا 

 برابر رشد داشته است. 31/3

 

 

 عوامل کلیدی سکونتگاهی .3جدول 

 3315-36مأخذ: مرکز آمار ایران، 

 1331 1331 1331 هاشاخص عوامل کلیدی

 52161 53653 31556 تعداد روستاها نتلف

مسکن 

 روستایی
تعداد مسکن 

 شدهنوسازی

2323 1122 53230 

دهنادة رشاد اشاتغال در بخاش روند اشاتغال در روساتاها نشاان

کشاورزی و خدمات و کاهش در بخش صنعت است. نتاایج بررسای در 

 5ورزی در روساتاها در دهد شاغالن بخاش کشاا( نشان می1جدول )

باه  3335در سال  %11/33اند و از افزایش یافته %5/6سال اخیر حدود 

رسیده است. در بخش صنعت، نسبت شاغالن  3336در سال  33/33%
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رسایده  3336در ساال  %31/2باه  %31/3کاهش داشته و از  %-61/3

های کشاورزی و صانعت، اشاتغال بخاش است. برخال  شاغالن بخش

ر روستاها روند افزایشی باالتری داشته است. نسابت شااغالن خدمات د

در  %33/32بوده کاه باه  %11/33برابربا  3335بخش خدمات در سال 

 دهد.  رشد را نشان می %11/3رسیده است که حدود  3336سال 

 عامل کلیدی اشتغال روستایی .4جدول 

 3335-36مأخذ: مرکز آمار ایران، 
عوامل 
میزان  1331 1331 حاتتوضی هاشاخص کلیدی

 تغییر

 اشتغال
نسبت 

شاغالن به 

 جمعیت

 6213 33233 33211 کشاورزی

 -3261 2231 3231 صنعت

 3211 32233 33211 خدمات

دهاد. جدول زیر روند نسبت درآمد روستایی به شهری را نشان می
(، روند درآمد روستاها نسبت به شهرها افازایش 5براساس نتایج جدول )

که درآمد روستاییان نسبت به شهرنشینان در ساال طوریاست؛ به یافته
دهد فاصالة رسیده است که نشان می %3/55به  %31/53برابربا  3335

حاضار، شدن است. درحالدرآمدی بین این دو سکونتگاه درحال نزدیک
 نسبت درآمد شهرنشینان بیش از دو برابر روستاییان است.

 

 

 

 

 مد روستاییعامل کلیدی درآ .1جدول 

 3335-36مأخذ: مرکز آمار ایران، 

ل 
عوام

ی
کلید

 

ص
شاخ

ها
 

1331
 1333
 1333
 1333
 1333
 

1331
 

درآمد
 

ت درآمد 
نسب

ی به 
روستای

ی
شهر

 53231
 53213
 

0621
 31233

 50262
 

5523
 

. میزان اهمیت هریک از عوامل کلیددی در ثبدات و 2. 4

 پایداری روستاها
عوامال کلیادی در ثباات و برای تعیین میازان اهمیات هریاک از 

پایداری روستاها، از نظرات کارشناسان گروه دلفی استفاده گردید و برای 

اساتفاده شاد.  AHPمراتبیتحلیل نظرات کارشناسان از ماتریس سلسله

کمتر از »دست آمد که به 622/6میزان سازگاری نظر کارشناسان برابربا 

تاوان گفات و می( است 353، ص. 3336نیا و موسوی، )حکمت« 3/6

دهاد نظرات کارشناسان از سازگاری الزم برخوردار است. نتایج نشان می

میزان درآمد در استمرار حیاات روساتاها اهمیات زیاادی دارد. درباین 

تار حتی از اشتغال نیاز بااهمیات 2303/6عوامل کلیدی، درآمد با وزن 

سطح سواد است و در رتبة اول قرار گرفته است. پس از درآمد و اشتغال، 

در رتبة سوم  3511/6در روستاها اهمیت زیادی دارد و با میزان اهمیت 

 (:0قرار دارد )جدول 

 اهمیت عوامل کلیدی در استمرار حیات روستاها .3جدول 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 رتبة اهمیت میزان اهمیت عوامل کلیدی رتبة اهمیت میزان اهمیت عوامل کلیدی

 1 623233 تلفن 1 626321 جمعیت نرخ رشد طبیعی

 2 622311 اشتغال 3 623511 سطح سواد روستاها

 3 622303 درآمد 5 623653 شهر -مهاجرت روستا

    0 626012 نسبت سنی روستاها

های تأثیرگداار بدر روندد پایدداری . تحلیل پیشران3. 4

 روستاها
بر هریاک از های اصلی تأثیرگذار در مرحلة بعد، رویدادها و پیشران

عوامل کلیدی، براساس نظرات گروه کارشناسی دلفی تعیین شدند. طبق 

( 1های هریک از عوامل کلیدی در جادول )نظرات کارشناسان، پیشران

ها در روناد عوامال کلیادی در آمده است. میزان تأثیر هریک از پیشران

( 1؛ خیلای زیااد=3؛ زیااد=2؛ متوساط= 3؛ کام=6طیف لیکرت )اصالً=

اس نظر کارشناسان دلفی محاسبه شده است و با اساتفاده از مادل براس

بندی گردیده است. نتایج نشاان مراتبی چندمعیارة تاپسیس رتبهسلسله

در توساعة ساطح ساواد روساتاییان عاواملی مانناد گساترش  دهدمی

هاای هاای توساعة ساکونتگاهتکنولوژی اطالعات و ارتباطات،  سیاست

محلی و مردمی تأثیر بیشتری دارند. در  هایکوچک و گسترش سازمان

هاای کوچاک، های توسعة سکونتگاهتیبیت جمعیت روستایی، سیاست

شدن تأثیر بیشتری نسابت باه ساایر توسعة اقتصاد کشاورزی و صنعتی

 ها دارند. پیشران

هاای های توسعة ساکونتگاههای کنترل جمعیت، سیاستسیاست

ه در کااهش نسابت سانی شدن از عواملی هستند ککوچک و صنعتی

هاا هساتند. در بحا  جمعیت روستایی تأثیرگاذارتر از ساایر پیشاران

هاای گساترش گسترش خطاوط تلفان در نقااط روساتایی، سیاسات

-های توسعة سکونتگاهتکنولوژی اطالعات در مناطق روستایی، سیاست



 89                                                                های روستایی ایرانسناریوهای آیندة سکونتگاه                                                        سال سوم              

تری نسبت باه ساایر های کوچک و توسعة بخش کشاورزی تأثیر افزون

اند. در های اول تا سوم قرار گرفتهو ازنظر تأثیرگذاری در رتبهعوامل دارند 

بح  اشتغال و درآمد در نقااط روساتایی، توساعة اقتصااد کشااورزی، 

شدن و نیز گسترش تکنولوژی اطالعات و اقتصاد مبتنی بر نفت صنعتی

 ها دارند.تأثیر زیادتری نسبت به سایر پیشران

 عوامل کلیدی تأثیرگاار بر حیات روستاها ها بر روندتأثیر پیشران .3جدول 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 هاپیشران

 میزان تأثیر

د 
وا

 س
ح

سط

ها
تا

وس
ر

ت  
بی

تث

ت 
عی

جم

ی
تای

وس
ر

ی  
سن

ت 
سب

ن

ها
تا

وس
ر

 

ن
لف

ت
ی 

از
وس

ن
 

ن
سک

م
ال 

تغ
اش

 

مد
رآ

د
تا 

وس
ر

 

 تبهر تأثیر رتبه تأثیر رتبه تأثیر رتبه تأثیر رتبه تأثیر رتبه تأثیر رتبه تأثیر

شدن مبتنی صنعتی

بر صنایع کوچک 

 کارگاهی
6666 6 623133 3 621502 3 626666 5 621232 2 623132 2 623213 3 

گسترش تکنولوژی 

اطالعات و ارتباطات 

 در روستاها
623236 3 621630 5 623116 0 62053 3 625666 5 621313 1 620335 3 

توسعة اقتصاد 

 کشاورزی
6666 6 62331 3 621502 3 623313 1 621332 3 623333 3 623313 2 

اقتصاد مبتنی بر 

 نفت
6666 6 626626 3 622153 1 626326 5 623301 0 621332 3 625523 1 

رشد و توسعة 

 شهرنشینی
6666 6 622313 3 626666 3 626666 5 626666 3 626333 3 626003 3 

گسترش نهادهای 

 مردمی
622115 3 621630 5 623053 3 622603 3 620303 3 622002 0 621333 0 

 1 622336 1 622233 0 623301 5 626666 5 623153 1 623633 6 6666 خشکسالی

های کنترل سیاست

 جمعیت
6666 6 621332 1 623313 3 626666 5 626666 3 626666 3 626666 3 

سیاست مبتنی بر 

های توسعة سکونتگاه

 کوچک
623326 2 62331 3 625212 2 625653 2 625035 1 623016 5 621133 5 

 

 ها بر یکدیگر. تحلیل تأثیر متقابل پیشران4. 4
-ها بر یکدیگر نشان مینتایج تحلیل ساختاری تأثیر متقابل پیشران

ها ارتباط متقابلی با یکدیگر دارند. نتایج بیانگر آن است دهد اکیر پیشران

رگاذارترین و شدن مبتنی بر صانایع کوچاک کارگااهی تأثیکه صنعتی

توسعة اقتصاد کشاورزی و رشاد و توساعة شهرنشاینی، تأثیرپاذیرترین 

پیشران حیات روستاها هستند و ازنظر تأثیرپذیری، خشکسالی در رتباة 

 (:3آخر قرار گرفته است )جدول 
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 ها بر یکدیگرتحلیل تأثیر متقابل پیشران .3دول ج

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 میزان تأثیرپایری میزان تأثیرگااری اهپیشران ردیف

 32 32 شدن مبتنی بر صنایع کوچک کارگاهیصنعتی 3

 36 3 گسترش تکنولوژی اطالعات و ارتباطات در روستاها 2

 30 3 توسعة اقتصاد کشاورزی 3

 2 3 اقتصاد مبتنی بر نفت 1

 31 3 رشد و توسعة شهرنشینی 5

 0 3 گسترش نهادهای مردمی 0

 3 33 لیخشکسا 1

 0 3 های کنترل جمعیتسیاست 3

 32 3 های کوچکسیاست مبتنی بر توسعة سکونتگاه 3

تأثیرگاذارترین  1و  0، 1هاای ردیاف تأثیرگذار: پیشران هایپیشران

 ها هستند.پیشران بر سایر پیشران

-پیشاران 3و  5، 3، 2، 3های ردیاف های دووجهی: پیشرانپیشران

هاا متاأثر ها تأثیر دارند و نیاز از آنر پیشرانهایی هستند که بر سای

 شوند.می

هاای مطلقااً های تأثیرپذیر: براساس نتاایج تحلیال، پیشارانپیشران

 تأثیرپذیر وجود ندارد.

تنها پیشران مستقل است کاه  3های مستقل: پیشران ردیف پیشران

-مایها ندارد و نیز از آنها تأثیر زیاادی نتأثیر زیادی بر سایر پیشران

 پذیرد. 

عناوان پیشاران کلیادی و باه 5های ریسک: پیشران ردیاف پیشران

 دهندة سیستم شناخته شده است.انفصال

پیشاران هاد  و عنصار کامال  3های هد : پیشران ردیف پیشران

 سیستم ارزیابی شده است.

 

 ها بر یکدیگرتحلیل تأثیر متقابل پیشران -2شکل 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 ها براساس شاخص اجماع . تحلیل پیشران1. 4
دهاد نظار کارشناساان نشاان مایبررسی و تحلیل شاخص اجماع

هاا فقادان قطعیات زیاادی دارناد. ازمیاان ( که بیشتر گازاره3)جدول 

ها، گسترش تکنولوژی اطالعات و ارتباطات در روستاها با تشات پیشران

تر است و صفر نزدیک ( به333/6رو است و شاخص اجماع آن )آراا روبه

نظر درمورد آن وجود ندارد. تنها گزارة گسترش نهادهای مردمای اجماع

( الزم 11/3نظر )با میزان شاخص اجمااع نیافتن آن از اجماعیا گسترش

برخوردار است و پس از آن، رشد شهرنشینی و اقتصاد مبتنی بر نفت در 

هاا بااالتر و در آنهای دوم و سوم قرار دارند؛ زیارا شااخص اجمااع رده

 است. 3نزدیک به 
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 های مؤثر در استمرار حیات روستاهافقدان قطعیت .3جدول 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 یک از حاالت هر گزاره موافق هستید؟با کدام هافقدان قطعیت
شاخص 

 اجماع
شدیداً با 

 حالت اول

تاحدی با 

 حالت اول

هر دو یا 

 سه حالت

شدیداً با 

 ومحالت د

تاحدی با 

 حالت دوم

 62353 6 2 3 3 2 شدن مبتنی بر صنایع کارگاهی کوچک یا صنایع بزرگصنعتی

 62333 6 3 3 3 3 نداشتن تکنولوژی اطالعات و ارتباطاتگسترش یا گسترش

 62330 6 2 33 6 3 توسعة اقتصاد مبتنی بر صنعت یا کشاورزی

 62233 6 3 36 1 3 اقتصاد مبتنی بر نفت یا بدون نفت

 62102 3 3 0 3 1 رشد و توسعة شهرنشینی یا کنترل آن

 32111 6 6 3 5 1 نیافتن آنگسترش نهادهای مردمی یا  گسترش

 62331 6 3 31 6 3 خشکسالی یا ترسالی

 62333 3 3 3 5 5 نداشتن جمعیتهای کنترل یا کنترلسیاست

 62102 3 2 1 2 5 های کوچک یا بزرگسیاست مبتنی بر توسعة سکونتگاه

 گیری و بحث. نتیجه1
نظار های با شاخص اجمااعمنطق فضای سناریوها از فقدان قطعیت

های تحلیل گیرد. براساس نتایج یافتههای مهم شکل میپایین و پیشران

ترین پیشاران و ها، پیشران توسعة تکنولوژی اطالعاات ناکارآمادپیشران

وچک، مؤثرترین پیشاران بار های کسیاست مبتنی بر توسعة سکونتگاه

های عوامال کلیادی تاأثیر دارد، روند عوامل کلیدی که بر همة شاخص

شناخته شد. براساس این دو پیشران، منطق فضای ساناریوهای آیناده 

 روستاها به شکل زیر ترسیم گردید:

 فضای منطق سناریوها .3شکل 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یوی اول. منطق و سنار1. 1
توسعه و گسترش تکنولوژی اطالعات و ارتباطات در فضای سیاست 

های کوچاک، روساتاهای کشاور را وارد عرصاة نظاام توسعة سکونتگاه

هاا را در تحاوالت اقتصادی و سکونتگاهی کشور خواهد کرد و نقش آن

 اقتصادی و اجتماعی کشور پررنگ خواهد نمود.

هاای کوچاک درقالاب ، سیاست توسعة ساکونتگاه3165در سال 

های توسعة اقتصادی بادون نفات های آمایش سرزمین با سیاستبرنامه

-همراه شد و توسعة اقتصاد مبتنی بر تولید )اقتصاد بدون نفت( در برنامه

-های مختلف توسعة کشور محوری گردید. در این فضا روستاها نیاز باه

در نظاام  عنوان یکی از مراکز تولیدی در بخش کشاورزی نقش فعالی را

هاای ناوین و تکنولاوژی اقتصادی کشور ایفا کردند. باا توساعة فنااوری

اطالعات در روستاها، فاصلة مناطق روستایی از نظاام عرضاه و تقاضاا و 

قیمت محصوالت تولیدی کاهش یافت و روستاها وارد عرصة بازار رقابتی 

د هاای ناوین و ساطح ساواشدند. در ابتدا، روستاهایی که ازنظر فناوری

تر بودند، در رقابت اقتصادی پیشروتر شادند و مناافع زیاادی را پیشرفته

تبع رونق بخاش کشااورزی صانعتی، صانایع غاذایی، جذب نمودند. به

هاای بازرگاانی نظیار برآن فعالیتبندی و تکمیلی و عالوهتبدیلی، بسته

ونقال ناوین محصاوالت در ناواحی ها و وساایل حمالانبارها، سردخانه

سترش یافتند و ارزش افازودة اقتصااد کشااورزی را افازایش روستایی گ

دادند. با افزایش درآمد و ارزش افزوده در این بخش، انباشت سارمایه در 

سامت وجود آماد و درکناار آن، جریاان سارمایه باهها بهاین سکونتگاه

سامت روستاها سرازیر گشت. با افزایش جریان سرمایة مالی و انسانی به

وجاود آماد و ت عظیمی در نظام تولیدی در روستاها باهروستاها، تحوال

های کشاورزی صنعتی جایگزین کشاورزی سنتی شد و نهادها و اتحادیه

های مختلف اقتصاادی در روساتاها شاکل گرفتناد و مختلف در بخش

-مطالبات مردم از دولت نیز روند دموکراتیک و افزایشی را دنبال کرد؛ به

ها وضعیت اشتغال و درآمد بهبود به سکونتگاه ترتیب، با ورود سرمایهاین

یافت. با رونق بخش تولید در روستا مشاغل جنبی و خدماتی در روستاها 

هاای شاغلی و درآمادی در خاود گرفتناد و تناوعنیز شکل مطلوبی به

وجود آمدند و اثرات مخرب خشکسالی نیز در اشتغال و درآمد روستاها به

1سناریو  9سناریو    

9سناریو  8سناریو    
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ین روند بود که روستاها به مراکز جاذاب روستاییان کاهش یافت. درپی ا

سمت خود جاذب نمودناد و زندگی تبدیل شدند و جمعیت زیادی را به

 سوی جوانی حرکت نمود.نسبت سنی جمعیت روستایی نیز به

 . منطق و سناریوی دوم2. 1
توسااعه و گسااترش تکنولااوژی اطالعااات و ارتباطااات در فضااای 

تاهای کشور را در عرصة نظام های  بزرگ روسسیاست، توسعة سکونتگاه

 رو خواهد کرد.    اقتصادی و سکونتگاهی کشور را با چالش بزرگی روبه

های بازرگ عمادتاً ، سیاست توسعة سکونتگاه3165در سال    

هاای باا های آمایش سرزمین، باا سیاساتشهری درقالب برنامه

توسعه و گسترش تکنولوژی اطالعات همراه خواهد شد. با اتخا  

های شهری بزرگ، جریان سرمایة مالی یکرد توسعة سکونتگاهرو

سمت شهرها سارازیر گشات. هرچناد باا و انسانی از روستاها به

های نوین و تکنولوژی اطالعات در روستاها فاصلة توسعة فناوری

مناطق روستایی از نظاام عرضاه و تقاضاا و قیمات محصاوالت 

ر رقااابتی تولیاادی کاااهش یافاات و روسااتاها وارد عرصااة بااازا

هاای دلیل نبود برنامة منسجم توسعة ساکونتگاهگردیدند، اما به

هاا در ایان منااطق، ظرفیات روستایی و نبود توسعة زیرساخت

تبع آن بخش تولید جذب سرمایة مالی و انسانی ایجاد نشد و به

کشاااورزی صاانعتی توسااعة چناادانی نیافاات و صاانایع غااذایی، 

های بازرگاانی برآن فعالیتوهبندی و تکمیلی و عالتبدیلی، بسته

ونقل نوین محصوالت در ها و وسایل حملنظیر انبارها، سردخانه

رو شادند و نواحی روستایی با چالش سرمایة انسانی و مالی روبه

امنیت درآمدی و شغلی نیز پایین آمد و جریان حرکات انساان 

سمت شهرهای بزرگ همانناد گذشاته اداماه یافات. در ایان به

ادهای مردمی در روساتاها شاکل گرفتناد و مطالباات دوره، نه

روستاییان از دولات زیااد شاد و ایان امار  باا رویکارد توساعة 

های توساعة اقتصادی بدون نفت دولت همراه شد و کمی چالش

برخی از روستاها را کاهش داد و این امار عمادتاً در روساتاهای 

 نزدیک شهرها اتفاا افتاد و بخاش تولیاد صانعت و کشااورزی

روساتاهای حاشایة شااهرهای بازرگ را رونااق بخشاید و ساایل 

-عظیمی از سرمایه و انسان را از نقااط روساتایی دوردسات باه

همراه آورد. سمت شهرهای بزرگ و روستاهای حاشیة شهرها به

با توسعة شهرهای بزرگ، روستاهای دورافتاده و عمدتاً باا تکیاه 

هایی به حیات هبر اقتصاد کشاورزی تخلیه شدند و تنها سکونتگا

خود ادامه دادند که دارای پتانسیل طبیعی زیادی بودناد؛ البتاه 

این روساتاها نیاز بخاش اعظمای از جمعیات خاود را باه نفاع 

شهرهای بزرگ ازدست دادناد. در ایان دوره، طیاف دیگاری از 

هایی بودند کاه ها سکونتگاهروستاها با توسعه همراه شدند و آن

شاهری های ارتبااطی اصالی بایننزدیک شهرها و نزدیک محور

هاای اقتصاادی قرار داشتند و از فضاای ایجادشاده در سیاسات

بدون نفت و از گسترش تکنولاوژی اطالعاات و ارتباطاات بهارة 

ها رونق گرفات و بخاش اعظمای از زیادی بردند و تولید در آن

 جمعیت خود را حفظ کردند.  

 . منطق و سناریوی سوم3. 1
نیافتن تکنولوژی اطالعاات و ارتباطاات در فقدان توسعه و گسترش

های بزرگ، استمرار حیاات روستاها در فضای سیاست توسعة سکونتگاه

 روستاهای کشور را به مخاطره خواهد انداخت. 

سبب فناوری اطالعات و ارتباطات در روستاها به 3166در دهة اول 

هاای بازرگ شاهری گساترش رویکرد دولتمردان به توسعة ساکونتگاه

ندانی نیافت. اساتقرارنیافتن زیرسااخت ایان فنااوری در روساتاها باا چ

کردگان به شهرها همراه شد و روستاها مهاجرت شدید جوانان و تحصیل

هاا  عمالً از نیروی اقتصادی فعال توانمند خالی گشاتند و بسایاری از آن

کردة روستاها و نااتوانی تخلیه شدند. با تخلیة جمعیت توانمند و تحصیل

های جدیاد در بخاش تولیاد و مانده در استفاده از فناوریعیت باقیجم

بازار، روستاها عمالً در حاشیة اقتصاد کشور قرار گرفتند. هرچند اقدامات 

دولت درجهت کاهش وابستگی باه درآمادهای نفتای بخاش تولیاد را 

تر کرده بود و نهادهای مردمی متعددی نیز در این نسبت به گذشته فعال

هاای کوچاک دلیل نبود توجاه باه ساکونتگاهگرفتند، اما به دوره شکل

-های تولید در روستاها و انتقالازسوی دولت، ضعف گسترش زیرساخت

ها، این نقاط تاوان رقابات باا شاهرها را نیافتن سرمایه به این سکونتگاه

نفار تخلیاه  366ویژه روستاهای کمتار از ها بهنداشتند و بسیاری از آن

 -عنوان مکان تولیدی دلیل نبود توجه به روستاها بهراین، بهبشدند. افزون

های نوین، جریان نیافتن زیرساخت فناوریو توسعه اجتماعی و گسترش

هاا شاکل نگرفات و بخاش تولیاد کشااورزی سرمایه به این سکونتگاه

نتوانست از فرصت توجه دولت به بخش تولیاد اساتفادة الزم را داشاته 

تی را رونق دهد؛ درنتیجه، اقتصاد روستاها دربرابر باشد و کشاورزی صنع

-گذاری را نیز کاهش داد. بهحوادن طبیعی شکننده شد و خطر سرمایه

نفر عمدتاً تخلیه شدند و  366طورکلی، در این دوره، روستاهای کمتر از 

نفر نیز بخش بزرگای از جمعیات خاود را  566تا  366روستاهای بین 

 ازدست دادند. 

 ق و سناریوی چهارم. منط4. 1
نیاافتن فنااوری اطالعاات و ارتباطاات در فقدان توسعه و گسترش

-های کوچک، خطر حاشیهروستاها در فضای سیاست توسعة سکونتگاه

 دنبال خواهد داشت.شدن روستاهای کوچک را بهای

هاای کوچاک درقالاب ، سیاست توسعة ساکونتگاه3165در سال 

توسعة اقتصادی بدون نفت همراه شد های های مختلف با سیاستبرنامه
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ها محوریت یافت. در این فضا روستاها نیاز و توسعة تولیدمحور در برنامه

عنوان یکی از مراکز تولیدی در بخاش کشااورزی، نقاش توانستند بهمی

-نیاافتن فنااوریفعالی را در نظام اقتصادی کشور ایفا کنند؛ اما با توسعه

صاورت انباوه و در روساتاها، تولیاد باههای نوین و تکنولوژی اطالعات 

متناسب با نیازهای بازار مصر  انجام نشد و اقتصاد روساتاها باا باازار و 

هاای رشاد ارزش اقتصاد کشور پیوند منطقی برقرار نکارد و زیرسااخت

هاا و های بازرگانی نظیر انبارها، سردخانهافزودة کشاورزی همانند فعالیت

صورت پراکنده در نواحی روستایی به ونقل نوین محصوالتوسایل حمل

گسترش یافتند؛ بنابراین، روستاهایی توان استمرار حیات یافتناد کاه در 

نزدیک شهرها و محورهای اصلی ارتباطی بودند و موقعیات جغرافیاایی 

های کوچک، اقتصاد بدون نفت و همراه توجه دولت به سکونتگاهها بهآن

ها را مستمر گرداند. ین سکونتگاهنهادهای مدنی مردمی توانست حیات ا

در این دوره، روستاهای بافاصله از مراکاز باازاری و محورهاای ارتبااطی 

نیافتن تکنولوژی اطالعات و ارتباطات در حاشیه قرار دلیل توسعهاصلی به

گرفتند و بخش بزرگی از جمعیت خود را ازدسات دادناد و روساتاهای 

 کوچک نیز تخلیه شدند.
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Abstract:  
Purpose: Considering the speed of change in geographical areas, human power could not 

predict the future. Rural areas as one of the human settlements has failed to keep pace with 

the changes.  So scholars and researchers have some doubts about the survival of rural areas. 
According to the events taking place or possible events in the future, the present study 

attempts to investigate the rural survival from the future study approach. 

Methodology: The article is based on research using the Delphi technique. Initially the key 

factors, events, and driving forces effective on survival in rural areas were selected by the 

Delphi experts and the effectiveness and the uncertainty were rated using a hierarchical 

model of AHP, TOPSSIS.  

Findings: Based on these results, income and employment are key factors affecting the 

living rural and development of information and communication technologies in rural areas 

and the policy of small settlements development were identified as key factors in the process 

of and consensus indicators and based on their were drawn alternative future scenarios of 

rural. 

Research limitation: The lack of information on some of the key factors in the time series.  

Original/value: The significance of the research is that in this study the future state and 

propellants and constituent villages have been identified and the action plan is based on the 

direct control. 
Key words: Rural areas, future studies, scenario, propellant. 
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