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 های آيندهبا استفاده از تکنیک چرخ ؛روستايیکارآفرينانه  هایپیامدهای توسعه کسب و کار

 ( پاوه: روستای زردويی شهرستان پژوهی مورد )
 

 3، بابک لرستانی2روناک کاکه آذر، *1شهپر گراوندی
 کرمانشاه  ،علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازیاستادیار و عضو هیات1

 کرمانشاه  ،یدانشگاه راز ،یدانشکده کشاورز ،یو آموزش کشاورز جیگروه ترو ،ارشدکارشناس2،3

 05/09/1399؛ تاریخ پذیرش: 18/08/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده

صورت معیشتی است و اغلب کشاورزان از سطح زندگی مناسبی برخوردار نیستتتندد در کشاورزی در ایران اغلب به

عنوان راهکاری مناسب جهت بهبود وضع زنتتدگی این راستا، توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه در مناطق روستایی به

رو، هدف تحقیق حاضر آن بود که به مطالعه عه روستایی مورد توجه قرار گرفته استد از اینچنین توسروستائیان و هم

هتتای آینتتده در روستتتای زردویتتی از پیامدهای توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه روستایی با استفاده از تکنیک چتتر 

 12وستای زردویی بودنتتد کتته تعتتداد  توابع شهرستان پاوه پرداخته شودد جامعه مورد مطالعه صاحبان کسب و کار در ر

گیری هدفمند مورد مصاحبه و بررسی قرار گرفتندد نتایج نشان داد توسعه کستتب ها  با استفاده از روش نمونهنفر از آن

پیامتتد   5پیامتتد درجتته ستتوم و    16پیامد درجه دوم،    11پیامد درجه اول،    4و کارهای کارآفرینانه در روستای زردویی،  

زایی، ایجاد هماهنگی بیشتر بتتین وجود آورده استد پیامد درجه اول شناسایی شده عبارتند از: اشتغالبه درجه چهارم را

باشدد با توجه به پیامدهای مثبتتت شناستتایی شتتده، های بومی منطقه و معروف شدن روستا میروستاییان، احیاء فرهنگ

های اندازی کالسیب بودجه الزم، قوانین حمایتی، راهریزان توسعه، حمایت مالی، تصو الزم است که مسئوالن و برنامه

های منظور توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه روستایی را در سرلوحه برنامههای تشویقی بهترویجی و برنامه  آموزشی

 خود قرار دهندد
 

 های آیندهد، تکنیک چر کارآفرینی، پیامدها،  روستایی توسعه،  هکارآفرینانکار  سب و ک  کلیدي: هايواژه

 

 1مقدمه 

بیش از گذشته با   ی روستاتوسعه  در عصر حاضر      

و کارهای روستتتایی و ایجاد کسب  ی کارآفرینی  پدیده

های رواج داردد مؤسستتات و شیصتتیت  ستتر و کتتار

ایجتتاد کستتب و کارهتتای ی روستایی،  ی توسعهدهنده

 
 Sh.geravandi1@gmail.com نویسنده مسئول:*

داننتتد ی راهبردی میی یک مداخلهمنزلهرا بهروستایی  

 ی روستایی را تسریع بیشدیند توسعهآفر  واندتمیکه  

در این میان کستتب و  د(1395تحیدی و وکیل الرعایا، )

-برخودار متتی  یکارهای کارآفرینانه از اهمیت مضاعف

از   دلیتتل برختتورداریبتتهایتتن کستتب و کارهتتا    باشندد

هایی مانند: استقالل، خودشکوفایی، سودآوری، ویژگی
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رآمدتر از منتتابع موجتتود بازاریابی منعطف و استفاده کا

منجتتر توانند می (Stankovic et al., 2018) و نوآوری

، تنتتوب بیشتتی بتته درآمتتدهای اقتصتتادی بتته رشتتد

 هتتای کارآفرینانتتهزایتتی و فرصتتت اشتتتغال روستتتاییان،

(Bairwa et al., 2014)،  افزوده در مناطق ایجاد ارزش

تحقتتق توستتعه پایتتدار و ( Stanton, 2000) روستتتایی

کپارچه نهادهای رسمی و غیررسمی روستایی توسعه ی

عالوه بر موارد ذکتتر د (Abraham et al., 2015) شوند

تواننتتد متتیشده، توسعه کسب و کارهتتای کارآفرینانتته  

مهاجرت معکوس افزایش  و  کاهش مهاجرت    بسترساز

تقی بیگتتی و ) نیز باشندمهاجرت از شهرها به روستا( )

   د(1393، همکاران

اندازی و توسعه   راه  ههای گذشترو طی دههاز این

کسب و کارهای روستایی با حمایتتت دولتتت و ستتایر 

ربط رشتتد دو چنتتدانی یافتتته استتتد لتتذا نهادهای ذی

بررسی اثر و پیامدهای این کسب و کارها از دید خود 

ای بهتتتر بتترای تواند بتته ترستتیم آینتتدهمردم روستا می

مانتتات در منطقه اورا  ها موثر باشددتعیین ساز و کار آن

استان کرمانشاه از جمله مناطقی است که توسعه کسب 

و کارهتتای روستتتایی بتته لحتتات مطلوبیتتت شتترایط 

اجتماعی، آب و هوایی، گردشگری و فرهنگتتی وددد در 

یکتتی از روستای زردویتتی    دآن بسیار رونق یافته است 

رو ایتتن منتتاطق در توستتعه کستتب و روستاهای پتتیش

روستای عنوان  ت که بهکارآفرینان روستایی اسکارهای  

در این تحقیق متتورد بررستتی و مطالعتته   یبدون بیکار

 موردی قرار گرفته استد

با توجه به اهمیت کسب و کارهتتای روستتتایی در 

چنین اقتصاد خانوارهای روستتتایی توسعه روستا و هم

 کسب و کارهتتای روستتتاییمحققان زیادی به بررسی  

الء تحقیقتتاتی اما در بین این تحقیقات ختت   ،اندپرداخته

عه کستتب و کارهتتای در خصتتوپ پیامتتدهای توستت 

دلیل ایتتن ختتالء در رو بهشودد از اینروستایی دیده می

ادامه سعی شده است به بررسی ادبیات مرتبط بتتا ایتتن 

  حوزه پرداخته شودد

مروری بر ادبیات و مستندات مرتبط بتتا   مرور ادبیات:

 انهموضوب پژوهش نشان داد کسب و کارهای کارآفرین

روستایی، مزایای متعددی را برای جامعه هتتدف ختتود 

در این خصوپ نتایج ماکسیمو و د  آورندبه ارمغان می

( و 2014(، بتتتایروا و همکتتتاران )2016) 1همکتتتاران

( نمایانگر آن است کتته 1395توحیدی و وکیل الرعایا )

 ایجاد اشتتتغال  با  کسب و کارهای کارآفرینانه روستایی

تر درآمتتدها به توزیع عادالنهتوانند  میتولید سرمایه،    و

 2کمک نمایندد پاتتتل و چتتاودا  در جامعه و کاهش فقر

در پتتژوهش (  1393( و تقی بیگی و همکاران )2013)

بتته ابعتتاد دیگتتری از مزایتتای کستتب و کارهتتای خود  

ها بر این باورنتتد کستتب و کنندد آنروستایی اشاره می

هتتم بتترای کارهای کارآفرینانه روستایی فرصتی بسیار م

کاهش مهاجرت روستائیان و مهاجرت معکوس افتتراد 

زعتتم مطیعتتی بتتهوردد  آاز شهر به روستا را فتتراهم متتی

(، افتتراد مهتتاجر متتاهر 1393) لنگتترودی و همکتتاران

زایتتی بیشتتتر در منتتاطق تواننتتد منجتتر بتته اشتتتغالمی

در (  2012)  3کوشاالکشتتی و راگورامتتاروستایی شوندد  

کستتب و کارهتتای موضتتوب  تتتر بتتهستتطحی کتتالن

کتتارآفرینی   داداندد نتایج آنان نشان  کارآفرینانه پرداخته

تنهتتا   ای روستایی نتتهروستایی و توسعه کسب و کاره

هتتای شتتغلی در ای بتترای ایجتتاد فرصتتت وستتیله

توانتتد در توستتعه کشتتاورزی و بلکه می  ،روستاهاست 

حتی توسعه شهری کشتتورهای در حتتال توستتعه هتتم 

پتتور و نتتتایج پتتژوهش قلتتینقش بسزایی داشته باشدد  

شتتان ( ن2011)  4و شیخ و همکتتاران  (1387همکاران )

توانتتد بتته ارتقتتاء داد کسب و کارهتتای روستتتایی متتی

 جایگاه اجتماعی زنان کمک شایانی نمایندد

 
1. Maksimov et al. 
2. Patel & Kirit 

3. Kushalakshi and Raghuram 

4. Shaikh et al. 
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رستتد نظتتر متتیبتته  بر طبق مرور ادبیات انجام شده

ان عاملی بتترای و عنتوسعه کسب و کارهای روستایی به

نتتابرابری اقتصتتادی، کتتاهش  کتتاهش فقتتر روستتتایی،

کم   ش بیکاری و توسعه مناطق روستاییمهاجرت، کاه

 دباشددرآمد دارای اهمیت بسزایی  

هتتای کستتب و ای دیگر از مطالعات به چالشدسته

در این راستا، نتتتایج اندد  کارهای کارآفرینانه اشاره کرده

شتتان داد موانتتع و ن  (1395)  توحیدی و وکیتتل الرعایتتا

 :تتتوان بتته چهاردستتته کلتتی شتتاملرا متتی هتتاچتتالش

نقتتش دولتتت در توستتعه روستتتا،   کارکردهای روستتتا،

مسایل و مشکالت روستاها و اهداف توسعه روستتتاها 

رابطتته   دادنشتتان  هتتا  یافتهعالوه بر این  در نظر گرفتد  

در روستاهای سمنان با کتتارکرد ها  توسعه کسب و کار

توسعه و نقش دولتتت و اهتتداف توستتعه در روستتتاها 

یل و مشتتکالت روستتتاها منفتتی ت بتتوده و بامستتامثبتت 

( 1393چنین نتایج تقی بیگی و همکاران )همدد  باشمی

ترین موانع توسعه کستتب و کارهتتای نیز نشان داد مهم

شیصیتی، فردی، اقتصتتادی، ترتیب: موانع  روستایی به

نتتتایج لییانیتتا و  دباشتتندمتتیختتانوادگی و دولتتتی 

ای روستایی بتتا ( نشان داد کسب و کاره2014)1ماسن

کمبود منابع مالی و مهتتارت مواجتته هستتتند و همتتین 

 ها تاثیر گذاشته استدعوامل بر روی موفقیت آن

کتته بتتا   زردویتتیروستتتای    معرفی روستاي زردویییی:

چنین بتتا که هم  2روان یا روان زدوییهایی همچون  نام

شتتود، نیتتز شتتناخته می  معنای آتشکده()به  3نام آتورگه

ع بیتتش باینگتتان شهرستتتان پتتاوه در روستایی از توابتت 

این روستتتا در دهستتتان متتاکوان   استان کرمانشاه استد

 استد  خانوار   258قرار دارد و دارای 

قبتتل استتالم  روستتتای زردویتتی از روستتتاهای متتا

معنتتای م روستا نام زردویتتی بتتهمردعقیده  شد و بهبامی

 
1. Lekhanya & Mason 

2. Ravan-E Zardui 

3. Atoorgah 

ز ا  روستتتاشایان ذکتتر استتت کتته ایتتن  زرتشتیان استد  

روستاهای بیش باینگتتان بتتوده و وجتتود   ترینقدیمی

قبتتل از استتالم و   متعلتتق بتتهتتتارییی  دخمه های    گور

، باغات انار متعدد و زیبا کتته در دل "4مِدرانآما"مقبره  

جشتتن "های محلی  اند، برگزاری جشنشده  کوه تعبیه

د و ددد ستتبب ، آب و هتتوای مستتاع"5انار و جشن آگر

ستتتاهای هتتدف از روعنوان یکتتی  شده تا این روستا به

ای کتته گونهدشگری در غرب کشور مطرح گرددد بهگر

این روستا در ستتالیان گذشتتته یکتتی از پربازدیتتدترین 

روستاهای غرب کشور بتتوده و ستتاالنه تعتتداد زیتتادی 

ارجی از این روستای زیبا دیتتدن توریست داخلی و خ

ایتتن روستتتا کنند، بر اساس اعالم مستتئولین محلتتی می

وجود نتتدارد و   ه بیکاری در آناولین روستایی است ک 

باشند و دارای کستتب ای مشغول میهمه افراد به حرفه

 بیشاز جمله کسب و کارهای رایج در    و کار هستندد

کشاورزی تولید انار و انجیر در باغتتات ایتتن روستتتا و 

 چنتتین تولیتتد گیتتوه و کوردینتتهزنبورداری استتتد هتتم

زنتتی ستتبب توستتعه رنج( و قلتتم)بتتازی مشتتابه شتتط

ویتتژه در بیتتش های اقتصادی غیرکشاورزی بهلیت فعا

گیتتر که با استتتقبال چشتتم  شدهصنایع دستی در روستا  

بازدیدکنندگان مواجه شده استد تولید نان ساجی نیتتز 

گیتتری در بیش فرآوری و صنایع تبدیلی رشتتد چشتتم

در روستای زردوئی داشته و موجبتتات اشتتتغال تعتتداد 

 )رستتتمی وده است کثیری از جوانان روستا را فراهم نم

 د  (1397ری، و حید

 

 ها و روش مواد

سعی شد با استتتفاده از   در پژوهش موردی حاضر

به مطالعتته پیامتتدهای توستتعه   6های آیندهتکنیک چر 

کستتب و کارهتتای روستتتایی در روستتتای زردوپتتی 

ه، چر  یتتا حلقتتن آینتتد  ذکر است الزم به  پرداخته شودد

 
4. Amamedran 

5. Agr 
6. Future wheels 
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ای درجتته بنتتدی پیامتتدهروشی برای شناسایی و دسته

ویدادها، موضوعات نوپدید اول، دوم و سوم روندها، ر

هتتر چنتتد چتتر    .باشدمی  های محتمل آیندهو تصمیم

آینده روشی ساده و تنها نیازمند یک برگ کاغذ سفید، 

است، اما یکتتی یک خودکار و یک یا چند ذهن خالق  

آیدد شمار میهای کشف آینده بهاز قدرتمندترین روش

هتتای آینتتده پژوهتتان، استتتادان دوره کنتتون آینتتدهاهتتم

ریتتزان شتترکتی و مشتتاوران سیاستتت پژوهتتی، برنامتته

ننتتد ک ر دنیا از حلقن آینده استفاده متتیعمومی در سراس

هتتای بتتالقوه و تتتا بتته شناستتایی مشتتکالت و فرصتتت 

محصوالت، خدمات و بازارهای جدید کمتتک کننتتد و 

ور طتت به  .تاکتیک ها و راهبردهای بدیل را ارزیابی کنند

حلقتتن آینتتده روشتتی بتترای ستتازماندهی تفکتتر و کلی  

وفتتان طنتتوعی  ایتتن روش    ،پرسش دربارۀ آینده استتت 

در  د(1393، فتترکیقبتتادی و ملکتتی) استتت   فکری منظم

یابتتد کتته چر  آینده طوفان مغزی تا زمانی ادامتته متتی

برآیند فکری افراد دیگر موضوب جدیدی را شناستتایی 

 (د1394 ( )امینی و دهنویه،1  شکل) ننمایند
 

 (1394)منبع؛ امینی و دهنویه،  هاي آیندهمفهوم زیربنایی چرخ -1 شكل

 

 بتتا بتتودد  نفتتر  5در ابتدا تیم پژوهش که متشکل از       

از  نفتتر 12 گیتتری هدفمنتتداستتتفاده از روش نمونتته

)تولیتتد گیتتوه،   صاحبان کسب و کار روستای زردویتتی

یم، زنتتی، تولیتتد تتتابلو فتترش و گلتت منبت کتتاری، قلتتم

در مستتجد شناستتایی و را  پتترورش پرنتتدگان بتتومی(

د در ایتتن جلستته نمودنتتدقدیمی روستا دور هم جمتتع  

سعی شد توضیحات مقدماتی در مورد اهداف پژوهش 

تمادسازی مقدماتی صورت به میاطبان ارائه شود و اع

همراه مشارکت ، تیم پژوهش بهدر این خصوپگیردد  

میتلتتف  کننتتدگان بتته بازدیتتد از کستتب و کارهتتای

روستایی پرداختندد الزم به ذکتتر استتت کتته مشتتارکت 

سال قرار داشتتتند و در  52تا   35کنندگان در بازه سنی  

ه در دقیقتت  40تتتا  25جلسه با میانگین زمانی  6مجموب  

 تشتتکیل شتتدد مشتتارکت کننتتدگانبتتا  طتتول یتتک متتاه

اندازی طوفتتان اندیشتته بتته شد با راه  ذکرطور که  همان

ب و کارهای روستای زردویتتی شناسایی پیامدهای کس

را روستا    انداوطلبیکی از     در این راستا،  پرداخته شدد

و کاغذ و ماژیتتک را در شد  گر انتیاب  عنوان تسهیلبه

تا بعد از بحث و تبادل نظر با   داده شدر وی قرار  اختیا

بتتر روی کاغتتذ پیامتتدهای متتورد نظتتر را    ،سایر افتتراد

بدین ترتیب که   ،درج نمایدمربوطه و در قالب نمودار  

را که در این تحقیتتق کستتب و   نام یک روند یا رویداد

 شد  نوشتهوسط برگ کاغذ    کارهای روستایی است در

کوچکی از مرکز بتته ستتمت بیتترون های  دایرهسپس    و
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د تأثیرات یا پیامدهای اصتتلی )درجتته اول( را شدرسم  

گتتاه تتتأثیرات د آننوشتتته شتتدهای حلقتته اول  دایرهدر  

 که دومین  شد  تأثیرات اولیه را رسم    یهدرجه دوم هم

یافتتت   تا جایی ادامه  دهندد این کارحلقه را تشکیل می

کسب و کار روستای که تصویر معناداری از پیامدهای  

با انجام این کار ذهن مردم روستا   .شدآشکار  زردویی  

مشغول ساختن آینده و توسعه کستتب و کتتار خواهتتد 

آینتتده را ختتود   شد به عبتتارتی بتتا انجتتام ایتتن پتتروژه

صاحبان کسب و کار برای خود ترسیم خواهند کرد تا 

این تأثیرات یک نوب نقشتتن اینکه در انتظار آن بنشینندد 

ستتاز و   یهآورند که به مثابود میذهنی از آینده به وج

 د کنداندیشی عمل می ورد برای انگیزش نو کار بازخ

پس از استیراج پیامتتدهای شناستتایی شتتده از الیتته  

ذهنی میاطبان، متتوارد در قالتتب یتتک نمتتودار در    های 

ها خواستتته  اختیار مشارکت کنندگان قرار گرفت و از آن 

امدها به بحث بپردازند و اگر خواهان  ی شد که در مورد پ 

دالیل ختتود را    ، به جایی در نمودار هستند   تغییر و یا جا 

هتتا از طریتتق  عنوان نمایندد بدین صتتورت روایتتی یافتتته 

 طبان مورد تایید قرار گرفتد  بازخورد به میا 

 

 ها يافته

 های آینده و طوفان  پس از اجرای تکنیک چر       

اندیشه نمتتودار پیامتتدهای توستتعه کستتب و کارهتتای 

 مشارکت کنندگان در پژوهشروستای زردویی توسط  

شتتماره   شکلکه نتایج آن در    شدمشیص و استیراج  

ه اول پیامدهای درجتت در این نمودار  ارائه شده استد  2

ترتیتتب و پیامدهای درجه دوم و سوم به  اول  سطحدر  

بعدی و متناسب با پیامدهای درجه اول   سطح هایدر  

اولویتتت تعیتتین  چنین بتترای  همگیرندد  قرار میمربوطه  

خواسته شد تا   مشارکت کنندگانپیامدها از    هر یک از

اول بتته   متناسب با اولویت هر یک از پیامدهای درجتته

= 4= متوستتط،  3= کم،  2کم،  = خیلی1)  5تا    1ها از  آن

  د= خیلی زیاد( امتیاز بدهند5زیاد، 

 

 
     زردویی در روستایی  کارآفرینانه روستایی   کسب و کار پیامدهاي ایجاد -2 شكل

 

طتتور کتته در نمتتودار مشتتیص استتت بتترای همان

پیامتتد   4  ،هتتای روستتتای زردویتتیکسب و کار  توسعه

یجاد همتتاهنگی بیشتتتر زایی، ادرجه اول شامل: اشتغال

هتتای بتتومی منطقتته و بین روستتتاییان، احیتتاء فرهنتتگ

کتته بتترای د ضمن آنشناسایی شد  معروف شدن روستا

هر یک از پیامدهای درجه اول هتتم پیامتتدهای درجتته 

 :شوددر ادامه به آن اشاره میدوم تعریف شد که 
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زایتتی ستته پیامتتد درجتته دوم شتتامل: برای اشتتتغال ✓

وضتتعیت معیشتتت مهتتاجرت معکتتوس، بهبتتود 

شتتتدن زنتتان روستتتتایی روستتتاییان و توانمنتتد 

 خصوپ زنان سرپرست خانوار(ه)ب

ستته   نیزبرای ایجاد هماهنگی بیشتر بین روستاییان   ✓

تورگتته، آتشتتکیل گتتروه    :شتتامل  پیامد درجتته دوم

انجام اقداماتی در خصوپ حفظ منتتابع طبیعتتی و 

جهتتت بهبتتود زیتتر  هتتاییانجتتام زیتتر ستتاخت 

 های روستاییساخت 

هتتای بتتومی منطقتته دو پیامتتد: برای احیاء فرهنتتگ ✓

افتتزایش توریستتت در ایتتام خاصتتی از ستتال و 

 سرکشی مسئولین و مقامات به روستا

معروف شدن یعنی  پیامد درجه اول  چهارمین  برای   ✓

سه پیامد درجه دوم شتتامل: شتتکوفا شتتدن ،  روستا

استعدادهای روستتتا، مهتتاجرت معکتتوس و ستتوء 

 تعریف شدد  دوییاستفاده از برند روستای زر

، امتیاز مربوط به هر یک از پیامدها که 1در جدول  

هتتا اختصتتاپ داده توسط صاحبان کسب و کار بتته آن

 شده، آمده استد
 

 امتیازهاي مربوط به پیامدهاي درجه اول  -1جدول 

 امتیاز عنوان پیامد ردیف

 5 زایی اشتغال 1

 4 معروف شدن روستا و کسب شهرت برای آن  2

 3 های بومی منطقه )جشن انار وددد(ء فرهنگاحیا 3

 3 ایجاد هماهنگی بیشتر بین روستائیان  3

 

زایی با کستتب ، اشتغال1براساس امتیازات جدول        

امتیاز )اهمیت بسیار زیاد( مهمترین پیامتتد ناشتتی از   5

توسعه کستتب و کارهتتای روستتتایی از دیتتد صتتاحبان 

عه کستتب و توستت در واقتتع بتتا    می باشتتددکسب و کار  

های شغلی در روستا توستتعه کارهای روستایی فرصت 

یافته و برای تعتتداد بیشتتتری از متتردم روستتتا اشتتتغال 

ایجاد خواهد شد که این خود سبب توسعه روستتتایی، 

مهاجرت معکتتوس )از شتتهر روستائیان،    معیشت بهبود  

ستتازی زنتتان روستتتایی، توستتعه ندبتته روستتتا(، توانم

 خواهد شدد کشاورزی و دددهای غیرشغل

اهمیت زیاد( امتیاز ) 4با    معروف شدن روستاپیامد  

دار توسعه کسب رتبه دوم پیامدهای مهم و اولویت   در

محصتتوالت   هامتتروز  قرار گرفتتتد  و کارهای روستایی

هتتای روستتتای کسب و کارتولید شده توسط صاحبان  

 یددد( با قیمتتت ویژه صنایع دستی، رب انار وزردویی )به

بتته در بتتازار  سبت به محصتتوالت مشتتابه  نبسیار باالتر  

که بتتازار تقاضتتا بتترای ایتتن ضمن آن  رسنددفروش می

محصتتوالت مشتتابه ستتایر  از    تتترداغمحصوالت بسیار  

هتتا و حتتتی برگزاری نمایشگاه در ستتایر استتتاناستد  

ددد( ختتود گتتواهی استتت بتترای )ایتالیتتا و  سایر کشورها

کتته هتتر روزه بتتر مقتتدار آن شهرت جهانی این روستا  

شودد هر چند به تازگی تعدادی از دالالن بتتا اضافه می

روستتتا اقتتدام بتته فتتروش   سوء استتتفاده از برنتتد ایتتن

کنند که این امر نظتتارت کیفیت خود میمحصوالت بی

 طلبددسئولین امر را میمبیشتر  

 :هتتای بتتومی منطقتته همچتتونپیامد احیاء فرهنگ      

امتیتتاز   3جشن آتش )ئاگر( و جشن انار و ددد با کسب  

)اهمیت متوستتط( از دیگتتر پیامتتدهای مثبتتت توستتعه 

ی استتت کتته توستتط یتت کسب و کارهای روستای زردو

بعد از توستتعه   شددصاحبان کسب و کار روستا مطرح  

های بتتومی کسب و کارهای روستایی توجه به فرهنگ

ای یافتتته استتت ای نیتتز جایگتتاه ویتتژهو قومی و قبیلتته
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ری ستتاالنه ای کتته در حتتال حاضتتر برگتتزاگونتتهبه

چنتتین ئتتاگر )آتتتش( جزئتتی از های انتتار و هتتمجشن

مراستتمات روستتتای زردویتتی استتت کتته همزمتتان بتتا 

هتتای متعتتددی جهتتت ها نمایشگاهبرگزاری این جشن

کارهای میتلف در روستتتا عرضه محصوالت کسب و  

عرضتته ایتتن محصتتوالت همزمتتان بتتا   دشودبرگزار می

ننتتدگان برگزاری مراسمات جشن، بتتا استتتقبال بازدیدک 

ای کتته در زمتتان برگتتزاری ایتتن گونتتههمواجه شتتده بتت 

طتترز تعتتداد بازدیدکننتتدگان از روستتتا بتتهها جشتتن

در طتتی برگتتزاری ایتتن یابتتدد  گیری افزایش متتیچشم

ها معموالً غالب محصتتوالت تولیتتدی روستتتا از جشن

 محصوالت کشاورزی )انتتار، عستتل و ددد(، دامتتی:  قبیل

و صتتنایع دستتتی )روغتتن محلتتی، کتتره، ماستتت و ددد( 

رستتد و ستتود فروش میددد( به)گیوه، لباسهای محلی و

تتتاثیر کنتتدد  مناسبی را نصیب صاحبان کسب و کار می

ای است که پای مقامتتات گونهها بهبرگزاری این جشن

و مسئولین را نیز به روستا باز کتترده و در طتتول ستتال 

ارشتتد استتتانی از روستتتا   معموالً چند تتتن از مقامتتات

د بازدیتتد و سرکشتتی مستتئولین نیتتز کننتتدیبازدیتتد متت 

دهای مثبتتتی استتت کتته از آن خودی خود منشاء پیامبه

هتتای توان بتته بهبتتود و توستتعه زیتتر ستتاخت جمله می

   روستا و افزایش اعتبارات مربوطه اشاره داشتد

پیامد ایجاد هماهنگی بیشتر بین روستائیان نیتتز از       

امتیتتاز  3جانتتب صتتاحبان کستتب و کتتار بتتا کستتب 

دار توستتعه کستتب )متوسط( از دیگر پیامدهای اولویت 

بتتا توستتعه کستتب و   شتتددو کارهای روستایی معرفی  

از مشاغل با یکتتدیگر کارهای روستایی اصوالً بسیاری  

کتته ضتتمن آن  ای خواهند شتتددشبکههای  دارای ارتباط

شود تا سبب میفی مشترک برای روستائیان  اهداوجود  

روستتتائیان بتتیش از گذشتتته بتتا یکتتدیگر در تعامتتل و 

ایجتتاد و توستتعه کستتب و کارهتتای ارتبتتاط باشتتند، 

و اولیتته، همکتتاری جهتتت روستایی، تأمین مواد ختتام  

لی، همکاری جهتتت برگتتزاری های محبرگزاری جشن

شتتترکت در هتتتای فصتتتلی در روستتتتا، نمایشتتتگاه

های داختتل و ختتارج از کشتتور، تستتریع و نمایشتتگاه

دددد ستتبب هتتا، وخدمت رسانی به توریست سهولت در  

ار روستتتا شده تا جمعی از اهالی و صاحبان کسب و ک 

 نتتام جمعیتتت ئاتورگتتهبا تشتتکیل گروهتتی محلتتی بتته

های مشارکت روستائیان را فراهم آورنتتد کتته در زمینه

اندد حفظ منابع طبیعی دهن راستا بسیار موفق عمل کرای

هتتای روستتتا از دیگتتر روستتتا و توستتعه زیتتر ستتاخت 

مشارکت عمومی روستائیان   مواردی است که در نتیجه

 دشودمیحاصل  

جهتتت ستتهولت در درک موضتتوب و ارائتته بهتتتر 

پیامدهای استیراج شده در خصوپ پیامدهای توسعه 

کسب و کارهای روستایی کلیه پیامتتدهای درجتته اول، 

 ارائه گردیده استد   2وم در جدول دوم و س

کنیتتد بتترای طور که در جتتدول مشتتاهده متتیهمان

توسعه کستتب و کارهتتای روستتتایی توستتط صتتاحبان 

پیامتتد   11پیامد درجه اول،    4کسب و کارها در روستا  

پیامتتد درجتته   5پیامتتد درجتته ستتوم و    16درجه دوم،  

 چهارم استیراج شدد
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 روستاییکارآفرینانه وم و سوم حاصل از توسعه کسب و کارهاي درجه اول، دپیامدهاي  -2جدول 

 پیامدهاي درجه سوم پیامدهاي درجه دوم  پیامدهاي درجه اول  ردیف

 زایی اشتغال 1

 مهاجرت معکوس 
 توسعه بافت روستا 

 افزایش جمعیت روستا 

 بهبود معیشت روستائیان 
 ازدواج جوانان

 افزایش انگیزه مردم روستا 

 انمند شدن زنان روستایی تو
 افزایش نقش اجتماعی زنان

 افزایش درآمد خانوار 

 های بومی منطقه احیاء فرهنگ 2

 افزایش توریست در ایام خاصی از سال 

برنامه ریزی منظم جهت توریست  

 روستایی 

 برگزاری نمایشگاه فروش محصوالت 

 بازدید مقامات و مسئولین از روستا 
 اختصاپ بودجه 

 رفع برخی مشکالت روستا 

 ایجاد هماهنگی بیشتر بین روستائیان  3

 - تشکیل گروه ئاتورگه 

های  انجام اقداماتی در زمینه زیر ساخت 

 روستا 
- 

 - انجام اقداماتی در زمینه منابع طبیعی

4 
و کسب شهرت   معروف شدن روستا

 برای آن 

 مهاجرت معکوس 
 گذاری در روستا افزایش سرمایه

 یجاد مشاغل جدید ا

 شکوفا شدن استعدادهای روستا 
 افزایش تحصیالت جوانان روستایی

 افزایش ارزش اقتصادی اراضی روستا 

 سوء استفاده از برند روستا 
 کاهش کیفیت محصوالت 

 کاهش اطمینان مشتریان 

      

 گیری نتیجهبحث و 

یتتق حاضتتر حتتاکی از آن مده از تحقت آنتایج بدس

دنبال توسعه کسب و کارهای روستتتایی در ه بهاست ک 

یتتژه زایی متتردم روستتتا بتتهمنطقه مورد مطالعه، اشتغال

 بتتافی، تکتتههای میتلتتف ماننتتد: فتترشزنان در حوزه

گیتتری افتتزایش داشتتته استتتد طور چشمدوزی و ددد به

حتتائز اهمیتتت   جنبتته  چنتتدینتوجه بتته ایتتن یافتتته از  

رشتتد منجر بهتواند  زایی میاشتغال  کهاول آن  باشد؛می

متتانع از ( و 2019، 1اقتصتتادی )الحتتداد و همکتتاران

مهاجرت نیروی کار جتتوان و جویتتای کتتار از عرصتته 

در ایتتن (د  1393بیگی و همکاران،  )تقی  روستایی شود

 
1. Al-Haddad et al. 

نیتتز (  1390)  مطیعی لنگتترودی و همکتتاران  ،خصوپ

تنهتتا ند ایجاد مشاغل کوچک در روستا نهنمایتایید می

هاجران به روستا خواهتتد شتتدد بلکتته باعث بازگشت م

مشتتاغل   وستتتابا بازگشت به رتوانند  میمهاجران ماهر  

نظتتر دد عالوه بر این بهنهمراه آورجدیدی را با خود به

توانتتد بتته زایی در مناطق روستایی متتیاشتغالرسد  می

تحقق اهداف توسعه پایدار نیز کمک شایانی نمایتتد و 

و کتتاهش فقتتر را  های برابر کار و کسب درآمدفرصت 

 2بتتاس و همکتتاراند ایتتن مطلتتب توستتط فراهم ستتازد

فراهتتانی و و    (،2016)  3، ماکسیمو و همکاران(2017)

کنتتد د  نیز مورد تایید قرار گرفته است (  1390همکاران)

 
2. Bose et al. 

3. Maksimov et al. 
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زایتتی در این اشتتتغال و کاوهای عمیق میدانی نشان داد

مود بیشتری برخوردار استتتد از نروستایی  حوزه زنان  

تواند به ارتقاء جایگتتاه اجتمتتاعی زنتتان و و میراز این

 بهبود وضعیت درآمدی خانوار کمتتک شتتایانی نمایتتدد

و شتتیخ و  (1387) پور و همکتتارانقلی نتایج پژوهش

 باشددسو با این یافته میهم(  2011) 1همکاران

شدن روستا از دیگتتر پیامتتدهای و مشهور  معروف  

ی در روستتتا هتتای کارآفرینانتتهتوستتعه کستتب و کار

های میدانی نشان داد توسعه ایتتن بررسیزردویی بودد  

توانستتته استتت منجتتر بتته  نتتوب کستتب و کارهتتا

شتتودد در روستتتا جتتذب توریستتت ستتازی و پتانسیل

ورود   و  عبارت دیگر با رونتتق ایتتن کستتب و کارهتتابه

های مسئولین به روستا و معرفی روستا از طریق رسانه

ویتتژه هکشتتور بتت محلی، گردشگران از مناطق میتلتتف  

انتتدد مراجعه نموده  ی زردوییاستان کرمانشاه به روستا

تقاضتتاهای   گردشتتگر،هتتا نشتتان داد افتتزایش  مصاحبه

هتتا و سفره خانه گردی،های بومخانهاز جمله:   جدیدی

ددد را در روستا ایجاد کرده که تمامی این متتوارد منجتتر 

 در روستای هدف  وددد  ، رفاهیبه بهبود اوضاب درآمدی

 بر این باور است کتته( نیز  2018)  2نیکو پاس  شده استد

توانند بتته شتتغل کوچک روستایی می  کسب و کارهای

متتورا و  آفرینتتی در منتتاطق روستتتایی کمتتک نماینتتدد

معتقدنتتتد گردشتتتگری روستتتتایی و  3کلجونیکتتتوف

توانند تاثیر مثبتی بر کسب و کارهای کشاورزی نیز می

 روستایی بگذاردد

هتتای بتتومی یاء فرهنگپژوهش، احنتایج  براساس       

در روستتتای منطقه از دیگر پیامدهای شناستتایی شتتده  

یاری از باشدد با توسعه کسب و کارهتتا بستت میزردویی  

)گیوه و گلتتیم های بومی  صنایع محلی و دست آفریده

خالقیتتت انتتد و کتتار کتتردهدوبتتاره شتتروب بتتهددد( و

تولیدکنندگان در این کاالها سبب بروز شدن و مشتری 

 
1. Shaikh et al. 

2. Pasnicu  

3. Mura & Ključnikov 

دن این کاالهای تولیدی شده استتتد عتتالوه پسندتر ش

دنبال توسعه این کستتب و کارهتتا و افتتزایش بهبر این  

دستتت کتته بتتههتتای ستتنتی  توریست، بسیاری از جشن

انتتد و فراموشی سپرده شده بودند دوبتتاره احیتتاء شتتده

دی و معنوی مردم روستا بیشتر از گذشته بر فرهنگ ما

رلینستتکا و نتتتایج پاکننتتدد تاکیتتد متتیافتیتتار و ختتود 

دهد که اقدامات فرهنگتتی ( نشان می2015)  4همکاران

توانتتد منجتتر بتته تقویتتت و انجام شده در روستاها می

توسعه کارآفرینی و توسعه کسب و کارهتتای کوچتتک 

 دروستا شوددر 

ن از دیگتتر اایجاد همتتاهنگی بیشتتتر بتتین روستتتایی

بودد بتتر طبتتق ایتتن استیراج شده  پیامدهای درجه اول  

یل این کستتب و کارهتتا منجتتر بتته افتتزایش تشک  ،یافته

روحیه مشتتارکت در بتتین متتردم روستتتا شتتده استتتد 

هتتای اند که در قالب فعالیت ها دریافتهآنای که  گونهبه

توانند بقای ختتود را تضتتمین نماینتتدد گروهی بهتر می

ها به اهمیت روستا و حفط منابع آن بیشتر چنین آنهم

سبت بتته روستتتا حساس مالکیت معنوی نآگاه شده و ا

رو در کارهتتای عمرانتتی روستتتا نیتتز نمایندد از ایتتنمی

بافتتت طبیعتتی   ن حفتتظبیشتر شتترکت کتترده و خواهتتا

 5سیامباتی و پتتاالزی این یافته توسط باشنددروستا می

 ( مورد تایید قرار گرفته استد2015)

در بین پیامدهای شناستتایی شتتده تمتتامی پیامتتدها 

تفاده از برنتتد روستتتای جز پیامد سوء اسمثبت بودند به

زردویی که یک پیامد منفی است و ناشی از شتتهرت و 

عنتتوان یتتک روستتتا بتتا تولیتتد شناخته شدن روستا بتته

محصوالت سالم و ارگانیک استد این موضوب ستتبب 

کیفیت  ختتود را شده تا برخی از دالالن محصوالت بی

با استفاده از برند و اعتبار روستای زردویی به فتتروش 

که این امر خساراتی را بتترای تولیتتد کننتتدگان   برسانند

 
4. Parlińska  et al.  

5. Ciambotti & Palazzi 
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هتتای بتتا توجتته بتته یافتتتههمراه داشته استتتد  روستا به

 توان ارائه داد:پژوهش پیشنهادهای زیر را می

ب الزم است که دولتتت حمایتتت متتالی از ایتتن نتتو 

هتتای کتتم بهتتره کوتتتاه کسب و کارها را در قالتتب وام

شتتد و تا بتتدین وستتیله بتتتوان بتته ر  ،مدت فراهم آورد

چنتتین هتتم  دگونه کسب و کارها کمک نمودتوسعه این

ای ایتتن نتتوب هتتای توستتعهدولت باید در تدوین برنامه

قتتوانین کستتب و کارهتتا را در اولویتتت قتترار داده و 

تتتدوین ها  بودجه الزم را برای آناعتبارات و  حمایتی،  

ریزان مربوطتته الوه بر این به مسئوالن و برنامهد عنماید

ندستتازی شتتود جهتتت توانمنهاد متتیدر استتتان پیشتت 

گونه کسب و کارها در منتتاطق روستاییان و توسعه این

هتتای آموزشتتی و روستایی اقدام بتته برگتتزاری کتتالس

 بیشی به روستاییان کم درآمد و مشتاق بپردازنددتوان

ه، مستتئوالن بایتتد بتتا ارائتته رد ذکر شداافزون بر مو 

ی کستتب و کارهتتای هتتای تشتتویقی و معرفتت برنامتته

یش های محلتتی و ملتتی ستتبب افتتزاستایی در رسانهرو

هتتای اندازی این نوب از فعالیت انگیزه روستاییان در راه

با توجه به ستتوء   شوندددر مناطق روستایی  کارآفرینانه  

استفاده از برند این روستا، به صاحبان کسب و کارهتتا 

شود در طراحتتی بستتته بنتتدی محصتتوالت پیشنهاد می

در نظر بگیرند که امکان جعتتل هایی را  خود هولوگرام

  آن وجود نداشته باشدد
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Abstract 

Agriculture is often subsistence in Iran and most farmers do not have a suitable level of life. 

In this way, development of entrepreneurial businesses in rural area as strategy to improve rural 

living conditions and rural development has taken into consideration. Therefore, the purpose of 

this study was to study the consequences of the development of rural entrepreneurial businesses 

using the technique of future wheels in Zarduee village of Paveh County. Target population was 

rural business owners in Zarduee village, and 12 samples were interviewed by purposed 

sampling technique. The results showed that the development of rural entrepreneurial businesses 

in Zarduee village has created 4 first order consequences, 11 second order consequences, 16 

third order consequences and 5 fourth order consequences. The first order consequences 

identified are: job creation, creating more coordination among villagers, reviving the indigenous 

cultures of the region and making the village famous. It is necessary for development officials 

and planners to include financial support, approval of the necessary budget, support laws, 

launching extension training courses and put incentive programs for the development of rural 

entrepreneurial businesses in the headline of their program. 
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