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روستایی بر اساس نظر مطلعان جوامع شافی نیازهای اقتصادی تتحلیل اک

 )مطالعه موردی: استان یزد( کلیدی
 گاه تهرانریزی روستایی، دانش، دکتری جغرافیا و برنامه1حجت رضایی

 سید حسن مطیعی لنگروی، استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

 حسنعلی فرجی سبکبار، دانشیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

 دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران علیرضا دربان آستانه، استادیار

 چکیده
ورهای در حال توسعه ی توسعه روستایی در کشهابرنامه کارآمدییکی از مهمترین علت عدم 

و دیکته  در زمینه اقتصاد روستایی الخصوصعلی محلی هایتوانعدم توجه به نیازها و  همچون ایران

پژوهش  هدف کلی ،با اهمیت این موضوع. باشدمینمودن یک برنامه برای تمامی روستاهای کشور 

 در استان یزد لعان کلیدیمط نظر اساس بر روستایی جوامع اقتصادی نیازهای اکتشافی تحلیل حاضر

از نظر هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری اطالعات اکتشافی و از نظر رویکرد تحقیق . باشدمی

تحلیلی و از نظر ابزار مبتنی بر پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساختاریافته است. جامعه  -ماهیت توصیفی

. دهندخانوار روستایی( تشکیل می ، نخبگان و)مدیرانآماری تحقیق را کنشگران محلی استان یزد 

از روش  که در بخش کیفیاست و کمی صورت گرفته  بخش کیفیدو تجزیه و تحلیل اطالعات در 

 ، فریدمن و دبلیو کندالاینمونهتک  Tمکس کیودا و در بخش کمی از آزمون  افزارنرمدر  ل محتواتحلی

 شناساییشاخص  9یاز اقتصادی در قالب ن 43 نتایج، در بخش کیفیبر اساس استفاده گردیده است. 

 ترینمتناوبدارای  درصد 18.79شاخص اشتغال با  دهدمینشان  هاشاخصاین درصد تکرار  گردید.

شاخص اشتغال با  دهدمیپژوهش نیز نشان  بخش کمینیازها در سطح استان یزد بوده است. نتایج 

مهمترین نیازهای اقتصاد روستایی در استان و در برگیرنده  8.77 آمارهبا  درآمدو شاخص  7.44 آماره

 . باشندمیدارای اولویت توسعه  ریزیبرنامهدر 

 .، مطلعان کلیدی، یزدیاقتصاد نیازهایروستایی،  ، جوامعتوسعه کلیدی: کلمات
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 مقدمه

های روستایی است که با های توسعه مربوط به عرصهامروزه سهم زیادی از چالش

محیطی، اقتصادی و اجتماعی در شرایطی ناپایدار دی، زیستهای کالبتوجه به شاخص

روستایی، تخریب  -ای و شهریبرند و پیامدهایی نظیر نابرابری منطقهبه سر می

اجتماعی را به دنبال داشته است  -های اقتصادیو نابرابری در فرصت زیستمحیط

ملی و استقرار نظام  ایجاد برابری و تعادل در عرصه لذا(. 344: 1478)قنبری و برقی، 

های روستایی است پایداری در عرصهفضایی مناسب در سطح سرزمین، نیازمند ایجاد 

در کنار این موضوع دستیابی به  پایداری؛ مستلزم  (.3: 1493)سلیمانی و همکاران، 

عبارت  هاآنباشد که برخی از ها و مفروضات توسعه پایدار میتوجه به اهداف، مؤلفه

؛ مرصومی و 7: 1491)زاهدی،  زیستمحیطدالت اجتماعی، حفاظت است از: ع

 تأمین(، 33: 1491؛ زاهدی، 314: 1478رکت )ازکیا و ایمانی، (، مشا87: 1491بهرامی، 

(، 31: 1491؛ مطیعی لنگرودی و نجفی کانی، 119: 1491نیازهای اساسی )رضوانی، 

حکمروایی (، 97: 1491 مرصومی و بهرامی، ؛71: 1477آموزش )نوابخش و ارجمند، 

: 1491توجه به سطح محلی )زاهدی،  ( و133: 1477وب )نوابخش و ارجمند، مطل

(. آشکار است عوامل و فرایندهایی که موجب عدم دستیابی به اهداف توسعه پایدار 32

اصلی گردد و یا روند دستیابی به آن اهداف را کند نماید و نیز در راستای مفروضات 

تواند موجب حرکت از وضعیت ناپایدار به وضعیت نباشد، نمی وستاییتوسعه پایدار ر

پایدار گردد. در این راستا یکی از دالیل عمده ضعف ساختاری روستاها در دستیابی به 

 هاآنالخصوص روستاهای کشور ایران مشکالت اقتصادی توسعه پایدار روستاها علی

( 22: 1494الئی، و؛ یگانه 411: 1479؛ علوی زاده و کرمانی، 94: 1488است )سعیدی، 

از علت به وجود آمدن این ضعف اقتصادی در نواحی روستایی نابرابری در تولیدات و 

های ، نابرابری فرصت(3: 3117، 1)لیو های کاری و منابع مالی اندکفرصت

های گذاریانجام سرمایه (،8: 3113، 3)پیتر گذاری در بخش صنعت و کشاورزیسرمایه
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: 3112، 3؛ ریزو43: 3117، 1)آلین هانداشتن تنوع در فعالیتر بخش کشاورزی ، اندک د

 هایتوانبر اساس نیازها و  ریزیبرنامهو عدم  (44: 3111و همکاران،  4؛ دمورگر23

 معاونت ؛333: 1471 رضوانی، ؛9: 1491 همکاران، و توان نام برد )زاهدیمحلی را می

توان در که تبلور این ضعف و ناپایداری را می (3: 1494 مجلس، اقتصادی هایپژوهش

وری در عدم تنوع مشاغل، پایین بودن سطح اشتغال، پایین بودن میزان تولید و بهره

های اقتصادی و در نتیجه فقر بخش کشاورزی، پایین بودن دستمزدها، ناپایداری فعالیت

محیطی عی و زیستماندگی و ناپایداری روستاها در ابعاد اقتصادی، اجتماو عقب

توان گفت اقتصاد روستایی و رفع می از این رو .(333-333: 3112، 3)چریستون دانست

توسعه روستایی و از مفروضات اصلی توسعه پایدار  ابعادهای آن از مهمترین چالش

گردد که بر بعدهای دیگر توسعه پایدار از جمله بعد اجتماعی روستایی محسوب می

هداشت، مسکن و غیره و بعد اکولوژیکی همچون حفظ همچون دسترسی به ب

، آب و خاک نیز تأثیرگذار است. چرا که در قالب الگوی توسعه پایدار زیستمحیط

روستایی، پایداری معیشت و امنیت اقتصادی در نواحی روستایی به منظور رسیدن به 

. (411: 1479 توسعه پایدار اهمیت بسیار اساسی و ضروری دارد )علوی زاده و کرمانی،

 در کشورهای در خصوص به روستاها اقتصاد وضعیت حاضر حال دربا این وجود 

 هایمهاجرت و جاییجابه که طوری به است، گرفته خود به نزولی روند توسعه حال

 گرفتن قرار غذایی، امنیت عدم بیکاری، و فقر گسترش شهرها، به روستاییان گسترده

 عمل، در که دهدمی نشان دست این از مواردی و حاشیه در روستایی جمعیت عمده

 و تولیدی هایاشتغال گسترش درآمد، پایدار افزایش بر مبنی توسعه حیاتی اهداف

. است شده مواجه شکست با روستایی مناطق در رشد از ناشی منافع ترمتعادل برقراری

 و شیمیایی کودهای از رویهبی استفاده با کشاورزی تولیدات افزایش دیگر سوی از

 شده زراعی و طبیعی هایبومزیست تعادل خوردن هم بر باعث اقتصادی رشد بر تأکید
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 و اقتصادی شناختی،بوم تعادل تزلزل به زراعی، هاینظام و طبیعت پایداری کاهش با و

: 1472 فراهانی،) است زده رقم را هاآن ناپایداری و انجامیده روستایی جوامع اجتماعی

 بانک گفته به توجه با و پایدار اقتصاد اصول هایزیرساخت ضعف به وجهت با لذا(. 4

 مردم اقتصادی و اجتماعی زندگی بهبود برای است راهبردی روستایی توسعه که جهانی

 نقل به 4: 1992، 1بانک جهانی) فقر کاهش برای است عاملی واقع در و روستایی فقیر

 در پایدار توسعه و اقتصادی توسعه که نکته این همچنین و( 28: 1473 پور، جمعه از

: 1477 شمسایی، و لنگرودی مطیعی) دارند تنگاتنگی رابطه هم با و بوده هم با ارتباط

 اقتصاد پایداری زمینه در توسعه حال در های کشور در است ضروری و الزم ،(11

مطالعات صورت  اکثراین در حالی است که   گیرد. صورت جامعی مطالعات روستایی

بخش  هایفعالیتاقتصاد روستایی شامل  هایشاخه گرفته در زمینه اقتصاد روستایی؛

افتخاری و ) ، صنعت(3119، 3؛ برید و همکاران1472عمانی و چیذری، ) کشاورزی

و گردشگری  (1493؛ مؤدب، 1494محمدی یگانه و همکاران، ؛ 1491، طاهرخانی

؛ مرادی مسیحی و 1477مکاران، ؛ بدری و ه1471زاده و همکاران، )شریف روستایی

 بحث با و داده قرار را مورد مطالعه (1492؛ فرهادیان و همکاران، 1494قاسمی، 

در توسعه  هاشاخهسعی بر نشان دادن جایگاه حائز اهمیت هر یک از این  هاآن پیرامون

ه در ارتقای اقتصادی مناطق روستایی داشت هاشاخهپایدار روستاها و یا علل ضعف این 

نیازسنجی اقتصاد روستایی و جایگاه آن در نظام  پیرامون بحث به  ایمطالعهو کمتر 

بر  تأکیداست. این در حالی است که در اصل پایداری اقتصادی  پرداخته ریزیبرنامه

ی توسعه هابرنامهو تدوین  هاریزیبرنامهشناسایی نیازهای اقتصادی جوامع محلی در 

این ارتباط اسپنگبرگ، پایداری اقتصادی را ایجاد و حفظ گردیده است و در  تأکید

ها و ذخایر ی دائمی و با ثبات برای افراد جامعه بدون کاهش و زوال سرمایهدرآمد

های منجر به پایداری سیستمداند. وی معتقد است که اقتصاد زمانی پایدار است که می
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، 1)اسپنگنبرگ محلی باشد هایطبیعی، اجتماعی و انسانی و متکی بر نیازها و توان

پایداری اقتصادی در مناطق روستایی به معنی تقویت مبانی اقتصاد و  (.29: 3112

اقتصادی از نظر دسترسی به معیشت پایدار، در امور مستمر و با ثبات،  دستیابی به امنیت

و اشتغال سودمند و منابع مالی قابل اتکا و در نهایت، فناوری مقتضی و همساز با محیط 

ریزی صنایع تبدیلی و تکمیلی  توسعه برداری از منابع انسانی است )کمیته برنامهبا بهره

(. بنابراین با توجه به اهمیت پایداری اقتصاد و همچنین ریشه 11: 1473روستایی، 

ریزی جهت الخصوص در زمینه اقتصادی در روستاها، برنامهها علیداشتن ناپایداری

تاها جهت دستیابی به توسعه پایدار روستایی الزم و ضروری تقویت نظام اقتصاد روس

های باشد. چرا که اقتصاد سالم روستایی قادر است خود را از طریق گسترش فعالیتمی

فرعی/جنبی مبتنی بر منابع و تولیدات موجود احیا کند. به موازات پایدار شدن اقتصاد، 

یابد و توسعه را در ی افزایش میگذاری همراه با نظارت محلی تکنولوژوجوه سرمایه

و سایر ابعاد توسعه پایدار با خود به همراه  (38: 1473)بدری و افتخاری،  این بعد

 (.73: 3112)ریزو،  است آوردمی

 
 (7: 8910جایگاه اقتصاد مابین ابعاد پایداری )ایافت،  -8شکل 
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ه پایدار توجه به در اصل توسعگردیده و این امر مهم که  عیانبا توجه به موارد 

در راستای دستیابی به  محلی هایتوانو  بر اساس نیازها ریزیبرنامهنیازهای محلی و 

 گفت توانمی بنابراین ؛گرددمیمفروضات محسوب  تریناصلیپایداری یکی از 

شناخت نیازهای اقتصادی مناطق روستایی در راستای تحقق پایداری اقتصادی دارای 

بر اساس  ریزیبرنامهچرا که تجربه ثابت کرده است  است. جایگاه حائز اهمیتی

 8الزم را داشته باشد و عدم موفقیت  کارآمدید توانمیو نیازهای محلی  هاتوانمندی

در کشور ایران به طور اعم و در زمینه روستایی به طور اخص که بدون  ریزیبرنامهدهه 

است، گواهی بر این ادعا است ی محلی صورت گرفته هاتوانمندیتوجه به نیازها و 

 هایپژوهش معاونت؛ 11: 1479 قیداری، سجاسی و افتخاری؛ 3: 1498)رضایی، 

به بررسی موضوع فوق پژوهش حاضر با آگاهی از  (.4: 1494 مجلس، اقتصادی

کارآمد  ریزیبرنامهبه منظور  هاآن بندیاولویتو استان یزد  نیازهای اقتصاد روستایی

دهد استان ا نشان میآمارهپرداخته است. چرا که تای پایداری روستاها اقتصادی در راس

های مطرح در زمینه ناپایداری جمعیت روستایی در ایران محسوب یزد یکی از استان

درصد در  18به  1472درصد در سال  31از  این استاندر  ینینسبت روستانشگردد. می

که نشان از شدت تخلیه  است هافتیکاهش 1492درصد در سال  73/13و  1491سال 

 -77/1 زین زدی استان ییروستا تیجمع انهیرشد سال نکهی. ضمن اروستاهای استان دارد

های دهد هر چند برنامهمشاهدات در استان نشان می .(1497)یزدندا،  درصد است

توسعه از نظر اجتماعی موجب بهبود برخی از خدمات اجتماعی همچون سطح 

گردیده، اما از نظر اقتصادی نتوانسته است به اهداف خود دست بهداشت و آموزشی 

رغم بهبود گردد علییافته و موجب پایداری اقتصادی در روستاها گردد. لذا مشاهده می

نسبی وضعیت اجتماعی مناطق روستایی در استان یزد به خاطر نبودن اشتغال و پایین 

سوی دیگر همچنان  صنعتی بودن شهرها از وها از یک سدرآمدبودن سطح 

شهری در استان از شدت چشمگیری برخوردار بوده است. به  -های روستامهاجرت

و فقدان  بر اساس نیازهای محلی یزیرعدم برنامه لیگذشته به دل انیسال یطعبارتی 
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شاهد ادامه روند  متناسب با شرایط بومی منطقه، این استان الزم از آنان یهاتیحما

 در حال حاضر به صورت روند نی. حاصل ابوده استبه شهرها  ییروستا یهامهاجرت

 یجهیاز روستاها و در نت گردیولجوان و ت یرویاز سکنه، مهاجرت ن ی خالیروستاها

و زنانه  یسالخوردگ ی،زراعت و دامدار ،یبخش کشاورز داتیتول زانیآن کاهش م

گسترش  لیاز قب  یتیو جمع یاجتماع یحال، فشارها نیو در ع ییروستا تیشدن جمع

 ییو مشکالت فضا یو اخالق یهای اجتماعناهنجاری شیافزا ،ینشینی شهرحاشیه

نمود یافته است. بنابراین در این پژوهش در شهرها  تیاز حد جمع شیتراکم ب از یناش

با استفاده از مطلعان کلیدی در زمینه اقتصاد روستایی )مدیران سعی گردیده است 

ستایی و خانوارهای روستایی( نیازهای اقتصاد روستایی استان یزد روستایی، نخبگان رو

 گردد. بندیاولویتشناسایی و 

 

 هاها و روشداده

کیفی(، از -روش تحقیق آمیخته )کمی نظر از کاربردی، هدف نظر از حاضر تحقیق

 نیمه ساختاریافته مصاحبه مشاهده، بر مبتنی ابزار نظر از و تحلیلی -توصیفی ماهیتنظر 

گیری آمیخته، یعنی ترکیب هر دو در این پژوهش از شیوه نمونه. باشدمی پرسشنامه و

گیری کمی، داشتن که هدف نمونه شده استگیری کمی و کیفی استفاده شیوه نمونه

است.  بوده گیری کیفی، هدفمندیو هدف نمونه آمارینمونه نمایا و معرف از جامعه 

گیری هدفمند و گلوله بخش کیفی از روش نمونه هایبرای تعیین نمونه بدین منظور

آوری گیری و جمعنمونهو  گردیدهاستفاده نیازهای اقتصادی برفی به منظور شناسایی 

ها )یکسان گردیدن اطالعات ارائه شده از سوی بر حسب اشباع در دادهاطالعات 

مدیران نفر از  31. در این مرحله پس از مصاحبه با بوده استمصاحبه شوندگان( 

حاصل  در داده ها یکسان و اشباع هاداده به عنوان نمایندگان جوامع روستایی روستایی

خانوارهای ساکن در روستاهای  های بخش کمی پژوهش نیز ازنمونهگردیده است. 

(، مدیران روستایی خانوار به صورت تصادفی ساده 9272از  خانوار 312استان یزد )
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به صورت گلوله  نفر 112( و نخبگان روستایی )یبه صورت تمام شمار نفر 117)

شهرستان  3الزم به ذکر است انتخاب جامعه آماری از  .گردیده استانتخاب ( برفی

)ابرکوه، میبد، بافق و خاتم( به دلیل گستردگی منطقه مورد مطالعه صورت گرفته است. 

درجات  بندیسطحگانه استان یزد بر اساس 11ی هاشهرستاناز  هاشهرستانانتخاب این 

 31بر اساس گانه استان یزد 11ی هاشهرستانبوده است. بدین منظور  یافتگیتوسعه

بر اساس نیافته یافته و توسعهیافته، تا حدی توسعهشاخص توسعه در سه سطح توسعه

و به تناسب از هر سطح یک یا دو  1بندی گردیدهدسته ایخوشهتکنیک ارسته و تحلیل 

یافته از سطح توسعه بندیسطحبر اساس نتایج این  گردیده است.شهرستان انتخاب 

یافته دو شهرستان ابرکوه و خاتم و از سطح شهرستان میبد، از سطح تا حدودی توسعه

در این  (.3اند )شکل انتخاب گردیدهنیافته شهرستان بافق با روش احتمالی ساده توسعه

و کمی صورت گرفته است که در  تجزیه و تحلیل اطالعات در دو بخش کیفیپژوهش 

و  پرداخته شدهافزار تحلیل کیفی مکس کیودا ها در نرمکدبندی مصاحبهبه بخش کیفی 

در بخش بر اساس کدبندی، نیازهای اقتصاد روستایی استان یزد شناسایی گردیده است. 

طراحی و پس از تائید روایی توسط  ایپرسشنامهنیازهای شناسایی شده در قالب کمی 

دانشگاهی توسط جامعه آماری کمی پژوهش مورد  اساتیدنفره متخصصین و  12پانل 

نیازها از  بندیاولویتارزیابی قرار گرفته است. در این بخش به منظور سنجش میزان و 

، فریدمن و دبلیو کندال استفاده اینمونهتک  Tرایج آماری شامل آزمون  هایآزمون

 گردیده است.

                                                                 
 استان در ایمنطقه هاینابرابری و توسعه فضایی پراکنش بر با عنوان تحلیلی ایمقالهدر  هاشهرستان بندیسطح . 1

 چاپ شده است. 1498،  شماره یک در سال 41ای قشم( دوره ریزی منطقهدر فصلنامه جغرافیا )برنامهیزد 
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های استان یزدبندی درجات توسعه شهرستاننتایج سطح -9شکل   

(0-93: 8930)مطیعی لنگرودی و همکاران،     

 منطقه مورد مطالعه

ایران در  فالت مرکزی قسمت در مربع کیلومتر 83394 حدود مساحت با یزد استان

 21 و درجه 23 و شمالی عرض دقیقه 8 و درجه 42 تا دقیقه 42 و درجه 39 مختصات

استان  نیاز نظر وسعت  ا است. شده واقع شرقی طول دقیقه 17 و هدرج 27 تا دقیقه

 تیاز نظر موقع است.کشور به خود اختصاص داده  یهااستان نیرتبه را در ب نیهشتم

 ،یسمنان، خراسان جنوب یهاواقع شده و به استان رانیاستان در مرکز ا نیا ،ییایجغراف

طبق آخرین تغییرات تقسیمات استان یزد  .کرمان، فارس و اصفهان محدود است

دهستان بوده  32بخش و  31هر، ش 31شهرستان،  11دارای  1492کشوری در سال 

 1492بر اساس آخرین نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال است. 

نفر بوده که در مقایسه با سرشماری عمومی نفوس و مسکن  1147244جمعیت استان 

 .درصد بوده است 3.24عیت ساالنه جممتوسط رشد  1491سال 
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 های استان یزدموقعیت سیاسی شهرستان -9 شکل

 

 بحث اصلی

بخش ارائهه گردیهده اسهت. در بخهش      بحث اصلی پژوهش در قالب یافته ها در دو

شناسایی و در بخش  نیازهای اقتصادیاول پژوهش بر حسب مصاحبه نیمه ساختاریافته 

. بهدین  قهرار گرفتهه اسهت    بنهدی اولویهت و مورد سنجش معناداری  نیازهادوم پژوهش 

منظور در بخش اول پژوهش از مصاحبه نیمه ساختاریافته به روش گلوله برفی اسهتفاده  

ها در نظر گرفته شده است. تعداد افراد مصهاحبه شهونده در   گردیده و حد اشباع در داده

جامعهه   باشهد. ویژگهی فهردی ایهن    نفر می 31 جامعه مدیران روستایی بوده و این بخش

 2/93سهال؛   42دهد که میانگین سنی جامعه مصهاحبه شهونده برابهر بها     آماری نشان می

دیهپلم بها فراوانهی    درصد زن؛ بیشترین فراوانی رده تحصیلی مرتبط با  2/8درصد مرد و 

درصد مربوط بهه دو   2/23بیشترین فراوانی مرتبط با دوره مدیریتی جامعه و  درصد 31

ساکن در  خانوار 312جامعه آماری بخش دوم پژوهش شامل  است. دوره مدیریتی بوده



 

  

 
 74                                 ...   مطلعان نظر اساس بر روستایی جوامع اقتصادی نیازهای اکتشافی تحلیل

 112ی چهارگانه مورد مطالعه و هاشهرستانمدیر روستایی در  117منطقه مورد مطالعه، 

( آورده شهده  1بوده است. ویژگی فردی این جامعهه آمهاری در جهدول )    نخبه روستایی

 است.

 های فردی جامعه آماری کمی پژوهشویژگی -8جدول 

 نخبگان مدیران خانوار رمتغی

درصد  فراوانی

 فراوانی

درصد  فراوانی

 فراوانی

درصد  فراوانی

 فراوانی

 2/97 111 7/93 111 4/92 477 مرد جنسیت

 2/4 3 3/2 7 8/3 19 زن

 - - - - 3/7 43 سوادبی تحصیالت

 8/1 3 3/4 3 4/14 23 سیکل

 4/33 37 1/48 34 3/38 111 دیپلم

 38 41 7/43 47 3/31 73 فوق دیپلم

 4/33 21 2/12 17 3/37 117 کارشناسی

 7/3 4 3/11 14 8/3 19 کارشناسی ارشد و باالتر

 3/2 7 7/38 43 4/12 73 31-41 سن

31-41 88 19 43 7/38 42 7/43 

21-31 111 8/43 32 7/31 39 3/32 

71-21 119 9/37 34 7/19 31 3/41 

 4/3 2 3/4 3 1/13 28 71باالتر از 

 1498های تحقیق، مآخذ: یافته

 

 (نیازهای اقتصاد روستایی استان یزد ناساییش) بخش کیفی

نیازههای اقتصهادی منهاطق روسهتایی     همانگونه که اذعان گردید به منظور شناسهایی  

بهه منظهور مصهاحبه از    از مصاحبه نیمه ساختاریافته اسهتفاده گردیهده اسهت.     استان یزد

ن روستایی )دهیاران و اعضای شوراهای اسهالمی( اسهتفاده گردیهده    جامعه آماری مدیرا

 31پس از مصاحبه بها   نفر بوده است که  117است. جامعه آماری کل مدیران روستایی 

 از روسهتایی  مدیران انتخابالزم به ذکر است  اشباع در داده حاصل گردیده است. مدیر
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 در جانبهداری  و داده خطهای  زا جلهوگیری  منظهور  بهه  نیهز  مطالعهه  مورد هایشهرستان

 شهرستان هر از ابتدا منظور بدین. است بوده برفی گلولهو  گردشی صورت به اطالعات

 داده، در اشهباع  عهدم  صهورت  در سهپس  و  گلولهه برفهی   صورت به روستایی مدیر 11

 48 از پهس  اول گهردش  در هها داده. اسهت  گرفتهه  صورت هاشهرستان از نفره 2 گردش

 گهردش  شهدن  کامل همچنین و اطالعات در دقت بر بنا که است ردیدهگ اشباع مصاحبه

 41زمان تقریبی هر مصهاحبه   .است داشته ادامه نفر 31 تا مصاحبه ها،شهرستان نفره 11

ها استفاده شده برداری به همراه ضبط صدا برای گردآوری دادهدقیقه بوده و از یادداشت

افزار مکس کیودا پردازش و خط در نرم است. اطالعات بر اساس تکنیک تحلیل خط به

افزار کیفی مکهس کیهودا   کدگذاری گردیده است. بر اساس تحلیل صورت گرفته در نرم

( ابتدا تنهاوب و درصهد   3که در جدول )استخراج گردید  شاخص 9در قالب  نماگر 43

بر حسب تحلیل کیفهی   ارائه شده است. هاشاخصنماگرها و سپس درصد تکرار  تکرار

 کههاهشنمههاگر شههامل  2و  18.79ت گرفتههه شههاخص اشهتغال بهها درصههد تکهرار   صهور 

 ایجهاد ، شهغلی  ههای مههارت  ایجاد، کشاورزی بخش در شغلی تنوع، فصلی هایبیکاری

دارای بهاالترین تنهاوب تکهرار بهوده      گردشگری صنعت از حمایتو  صنایع در اشتغال

ی هها مصهاحبه در اکثهر  است. این بدین معنا است که نماگرهای مرتبط با ایهن شهاخص   

 است. اشاره گردیدهصورت گرفته توسط مدیران روستایی 
 

 
 ی اقتصادی شناسایی شده در منطقههاشاخصمقایسه درصد تکرار  -7شکل 
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 نماگرهای )نیازهای اقتصادی( استخراج شده از مصاحبه مدیران روستایی -9جدول 
 درصد تکرار درصد تکرار تناوب تکرار نماگر شاخص

 غالاشت

 21/83 39 های فصلیکاهش بیکاری

79/18 
 21/88 41 تنوع شغلی در بخش کشاورزی

 71 43 های شغلیایجاد مهارت

 21/93 48 ایجاد اشتغال در صنایع

 72 43 حمایت از صنعت گردشگری

 درآمد
 21/93 48 های متنوع و پایداردرآمدایجاد 

 71 43 تثبیت قیمت کاالها و تولیدات 83/11

 92 47 ییزادرآمدی هافرصتافزایش 

 هاخدمات و نهاده

 32 17 هاهزینه خدمات و زیرساخت

79/7 
 31 17 های کشاورزیهزینه نهاده

 21/38 11 هزینه صنایع )صنعتی و دستی(

 21/23 31 آالت کشاورزیادوات و ماشین

 21/48 12 ی تعاونیهافروشگاهایجاد 

 ارزش افزوده
 21/88 41 رآوری محصوالتف

 81 37 آموزش و ترویج در جهت فرآوری 19/11

 21/73 44 ایجاد و حمایت از صنایع تبدیلی

فضای کسب و 

 کار

 21/38 19 کارآفرینی روستایی
 22 33 کوچک وکارهایکسبایجاد  14/8

 71 33 های کسب و کارمهارت

اعتبارات و 

 گذاریسرمایه

 21/78 38 ات مالیاعتبارات و خدم

38/12 
 21/23 31 های غیر دولتیگذاریسرمایه

 71 43 زمینه اعتبارات خرد

 81 37 مالی برای جبران خسارت تأمین

 21/73 44 ی بالعوض توسط دولتهاکمک

بازاریابی 

 محصوالت

 21/78 38 بازاریابی محصوالت کشاورزی

84/13 
 21/38 19 های دامیبازاریابی فرآورده

 71 33 دستیبازاریابی صنایع

 21/23 31 بازاریابی محصوالت فرآوری شده

 21/73 32 بازاریابی گردشگری

 امنیت غذایی
 2/78 42 سبد غذایی

 72 43 هایارانه 41/11

 72 43 وری و افزایش تولیداتبهره

 فناوری اطالعات
 21/38 19 دسترسی به فناوری اطالعات

83/3 
یی از طریق زادرآمدایجاد مهارت در 

 فناوری

33 71 
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 بندی نیازهای اقتصاد روستایی(ویتاولبخش کمی )

بندی نیازهای اقتصاد روستایی بر اساس نظر جامعه کنشگران محلی به منظور اولویت

ای به منظور تائید یا تک نمونه T)خانوارها، مدیران روستایی و نخبگان( ابتدا از آزمون 

و در  گانه(9)معناداری نیازهای شناسایی شده در قالب شاخص های  هاخصرد شا

ها به تفکیک هر جامعه بندی شاخصمرحله بعد از آزمون فریدمن به منظور اولویت

بندی نهایی استفاده گردیده است. آماری و سپس از آزمون دبلیو کندال به منظور اولویت

صد اطمینان نشان از تائید هشت شاخص در 99ای در سطح تک نمونه Tنتایج آزمون 

گذاری، بازاریابی تولیدات، امنیت ، خدمات و نهادها، اعتبارات و سرمایهدرآمد)اشتغال، 

غذایی، ارزش افزوده، فضای کسب و کار و کارآفرینی( و عدم معناداری شاخص 

رد داآماری  هایجامعهاز نظر فناوری اطالعات و ارتباطات در منطقه مورد مطالعه 

 (.4)جدول 

 سنجش تائیدی نیازهای اقتصاد روستایی در منطقه مورد مطالعه )خانوار( -9جدول 

 آماره شاخص

 آزمون

درجه 

 آزادی

تفاوت  معناداری

 میانگین

 99فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

 4177/1 3381/1 38187/1 111/1 744 939/11 اشتغال

 4114/1 1733/1 33342/1 111/1 741 332/7 درآمد

 3132/1 1433/1 18444/1 111/1 743 373/7 هاخدمات و نهاده

 3831/1 1822/1 33382/1 111/1 744 987/7 گذاریاعتبارات و سرمایه

 1879/1 1137/1 13183/1 111/1 743 337/8 بازاریابی تولیدات روستایی

 1311/1 1333/1 19331/1 111/1 744 892/4 امنیت غذایی

 3749/1 1491/1 31123/1 111/1 743 832/2 فزوده محصوالتارزش ا

 3279/1 1214/1 31313/1 111/1 743 711/8 فضای کسب و کار و کارآفرینی

 1797/1 -1348/1 3437/1 377/1 743 797/1 فناوری اطالعات و ارتباطات

 1498های تحقیق، منبع: یافته
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ن از نظر جامعه آماری خانوارها درصد اطمینا 99بر اساس آزمون فریدمن در سطح 

 بودهدر برگیرنده مهمترین نیازهای اقتصادی روستاییان  71/2 آمارهشاخص اشتغال با 

در جایگاه دوم و پس از آن به ترتیب شاخص  43/2 آمارهبا  درآمداست. شاخص 

ی با نیکسب و کار و کارآفر یفضاشاخص ؛ 41/2 آمارهگذاری با اعتبارات و سرمایه

 آماره؛ بازاریابی تولیدات روستایی با 11/2 آمارهها با ؛ خدمات و نهاده19/2ن میانگی

و در نهایت  99/3 آماره؛ ارزش افزوده محصوالت با 27/3 آماره؛ امنیت غذایی با 79/3

 قرار داشته است. 31/3 آمارهشاخص فناوری اطالعات و ارتباطات با 

متنوع  درآمد با نماگرهای شاخص درصد اطمینان 99از نظر جامعه مدیران در سطح 

در  2.78 آمارهروستاییان با  درآمدروستایی و افزایش  درآمد، پایدارسازی درآمدسازی 

برگیرنده مهمترین نیاز اقتصاد روستایی استان یزد و شاخص فناوری اطالعات و 

برای ترین نیازها بوده است. این ترتیب اهمیتکمدر برگیرنده  33/3 آمارهارتباطات با 

درصد اطمینان برابر با شاخص ارزش افزوده  99جامعه نخبگان روستایی در سطح 

به عنوان در برگیرنده مهمترین نیاز اقتصاد روستایی استان یزد  2.93 آمارهمحصوالت با 

در برگیرنده  31/3 آمارهها و خدمات با های نهادهریزی در زمینه قیمت و هزینهو برنامه

 (.2)جدول  روستایی در استان یزد بوده است ز اقتصادترین نیااهمیتکم

 

 مشخصات آزمون آماری فریدمن -7جدول 
 نخبگان مدیران روستایی خانوار جامعه

 119 112 311 تعداد

 117/39 872/49 172/88 کای اسکوئر

 7 7 7 درجه آزادی

 111/1 111/1 111/1 سطح معناداری

 1498های تحقیق، منبع: یافته
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 های آماریاویت بندی نیازهای اقتصاد روستایی استان یزد بر حسب جامعه -5دول ج
 نخبگان مدیران روستایی خانوار شاخص

 31/2 78/2 71/2 اشتغال

 17/2 78/2 43/2 درآمد

 31/3 41/3 11/2 هاخدمات و نهاده

 77/3 47/2 41/2 گذاریاعتبارات و سرمایه

 21/3 77/3 79/3 بازاریابی تولیدات روستایی

 74/3 98/3 27/3 امنیت غذایی

 93/2 14/2 99/3 ارزش افزوده محصوالت

 44/2 88/3 19/2 فضای کسب و کار و کارآفرینی

 78/3 33/3 31/3 فناوری اطالعات و ارتباطات

 1498های تحقیق، منبع: یافته

 

 در نهایت به منظور سنجش میزان توافق نظر سه جامعه آماری مطرح شده بر

بندی نهایی نیازها بندی نیازهای اقتصاد روستایی استان یزد و همچنین اولویتاولویت

بر اساس نظرات هر سه جامعه آماری از آزمون دبیلو کندال استفاده گردیده است. نتایج 

های آماری در نظر جامعه دهد که میزان اتفاقدرصد نشان می 92این آزمون در سطح 

درصد بوده  3/73نیازهای اقتصاد روستایی استان یزد برابر با  بندیارتباط با اولویت

از نظر  44/7 آمارهدهد شاخص اشتغال با است. همچنین نتایج این آزمون نشان می

 جمع نظرات جامعه آماری، در برگیرنده مهمترین نیاز اقتصادی روستاییان بوده است. 

یاز اقتصادی روستاییان و پس از شاخص اشتغال در رتبه دوم ن 78/8 آمارهها با درآمد

متنوع و  یهادرآمد جادیاها به قرار گرفته است. از نماگرهای این شاخص در مصاحبه

اشاره گردیده  زاییدرآمدهای فرصت شیافزاو  داتیکاالها و تول متیق تیتثب، داریپا

ارزش افزوده  جامعه آماری قرار گرفته است. تأکیداست که در پرسشنامه نیز مورد 

، محصوالت یفرآورنیاز به  نماگرهایی همچون و شامل 44/7 آمارهمحصوالت با 

ی در رتبه سوم لیتبد عیاز صنا تیو حما جادیای و  در جهت فرآور جیو ترو آموزش

 های آماری قرار داشته است. بندی بر اساس نظر جامعهاولویت
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ی، اعتبارات و خدمات مالماگرهای و با ن 78/2 آمارهگذاری با سرمایهاعتبارات و 

و  جبران خسارت یبرا یمال تأمین، اعتبارات خرد نهیزم، غیردولتی یها یگذارهیسرما

در رتبه چهارم اولویت نیازهای اقتصاد روستاییان  بالعوض توسط دولت هایکمک

 مالی برای تأمینقرار گرفته است. بسیاری از مدیران روستایی به عدم بیمه مناسب و 

بیمه محصوالت کشاورزی امری "اند. ها اشاره کردهها در برخی از سالجبران خسارت

بیهوده است. چرا که موقع پرداخت کارشناس به نحوی خسارت را برای کشاورزان 

رسد. از سوی دیگر دریافت کند که مبلغ ناچیزی به دست روستایی میکارشناسی می

 کارتوبهرد که کشاورز را برای سال آینده خسارت آنقدر برای روستاییان دوندگی دا

ای مناسب در روستاها این جمله یکی از جمالت مرتبط با عدم سیاست بیمه "کندمی

به  در مصاحبه ها الخصوص در بخش کشاورزی است که بارهاها علیدر قبال خسارت

دهد در زمینه درصد وام بالعوض می 81گوید دولت می"آن اشاره گردیده است. 

ها در عمل برای افراد عادی ای و زیرسطحی. این وامکشی مزارع و آبیاری قطرهلوله

گردد و به افراد شاخص روستایی که از وضعیت مناسب مالی روستایی اجرایی نمی

گردد. چرا که توانند ضمانت بانکی ارائه نمایند، پرداخت میبرخوردار بوده و می

وام، آنهم برای بسیاری از کشاورزان روستایی گذاشتن ضمانت چند صد میلیونی برای 

شان یک خانه روستایی و یک وسیله نقلیه ارزان قیمت است، کاری غیر که تنها سرمایه

این جمالت نیز در بسیاری از مصاحبه به صورت مشابه اشاره  ".ممکن و نشدنی است

های و کمک ها و قوانین در زمین دادن اعتباراتگردید و نشان از عدم ثبات سیاست

بالعوض دولت به مردم مناطق روستایی دارد. در این راستا مدیران روستایی در 

اند که تحرک اقتصادی در مناطق روستایی نیاز به نموده تأکیدها بر این موضوع مصاحبه

های دولتی و افراد متمکن در روستاها دارد. جامعه مصاحبه گذاریاعتبارات و سرمایه

های متنوع؛ انداز روستاییان توان ایجاد اشتغالو پس درآمداند میزان شونده اشاره کرده

ریزی باید آوری به صنایع تبدیلی، خدمات و غیره را ندارد. در این زمینه در برنامهروی

 گذاری توجه کرد. به اعتبارات و سرمایه
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ی بندی نیازهای اقتصادشاخص کسب و کار و کارآفرینی در رتبه پنجم از اولویت

روستاییان بر اساس توافق نظر جوامع آماری قرار داشته است. از نماگرهای این 

کسب و  یهامهارتو  کوچک وکارهایکسب جادیایی، روستا ینیکارآفرشاخص به 

دهد که آموزش اشاره گردیده است. مصاحبه با مدیران روستایی در استان نشان می کار

تواند موجب تحرک اقتصادی در می کوچک در منطقه وکارهایکسبکارآفرینی و 

های نهفته منطقه اشاره کرده و اذعان منطقه گردد. بسیاری از مدیران روستایی به قابلیت

ها استفاده کرد و باعث کارآفرینی در روستا توان از این قابلیتاند با آموزش مینموده

از روستاهای  های اشاره شده گردشگری روستایی و جاذبه بسیاریگردید. از قابلیت

مگر بسیاری "اند باشد. چند نفر از افراد مصاحبه شونده اشاره کردهمنطقه استان یزد می

از روستاهای ما چه از روستای بزم بوانات کم دارد. تنها کمبود ما عدم مهارت و 

ها و ایجاد یک کارآفرین همچون عباس آموزش جوامع محلی در استفاده از این قابلیت

  "طقه است.برزگر در من

های آماری فراهم نمودن زمینه امنیت پس از شاخص کسب و کار، از نظر جامعه

باشد. دارای اولویت می 44/4 آمارهغذایی روستاییان و بازاریابی تولیدات روستایی با 

ها در روستاهای درآمداند که با توجه به اینکه نموده تأکیدجامعه آماری در این زمینه 

ریزان در این زمینه باید از طریق ارائه سبدهای بوده؛ بنابراین برنامهاستان ناپایدار 

وری، موجب امنیت غذایی در منطقه ها و باال بردن سطح بهرهغذایی، افزایش یارانه

نموده و اذعان  تأکیدگردند. همچنین جامعه آماری بر بازاریابی محصوالت روستایی 

دارای بازاری  دستیصنایعالخصوص علینمودند که بسیاری از محصوالت روستاییان 

نبوده و این امر موجب راکت ماندن آن حرفه گردیده است. این در حالی است که 

های اقتصادی در روستاهای تواند موجب رونق حرفهبازاریابی در زمینه محصوالت می

و  خدمات نهیهزها در برگیرنده نیازهایی در زمینه استان گردد. شاخص خدمات و نهاده

و  ادوات، (یو دست ی)صنعت عیصنا نهیهزی، کشاورز یهانهاده نهیهز، هارساختیز

در رتبه هفتم و نهایی  78/3 آمارهی با های تعاونفروشگاه جادیای و کشاورز آالتنیماش
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ارزیابی گردیده است. چرا که شاخص فناوری اطالعات و ارتباطات بر اساس 

ناداری قرار نگرفته و ارائه آن در این آزمون تنها ای در سطح معتک نمونه Tهای آزمون

بودن این نیاز در جامعه  اهمیتکمای در جهت تک نمونه Tدر جهت تائید نتایج آزمون 

  باشد.روستایی منطقه می

 مشخصات آزمون آماری دبلیو کندال -7جدول 
 4 تعداد

 733/1 دبلیو کندال

 378/12 کای اسکوئر

 7 درجه آزادی

 131/1 عناداریسطح م

 1498های تحقیق، منبع: یافته

  

 بندی نهایی نیازهای اقتصاد روستایی استان یزداولویت -0جدول 
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 44/3 44/2 44/7 44/4 44/4 78/2 78/3 78/8 44/7 آماره

 7 2 4 7 7 3 8 3 1 رتبه

 1498های تحقیق، منبع: یافته

  

 گیرینتیجه 

روستایی در استان یزد گامی مهم در  هایسکونتگاهنیازهای اقتصادی بررسی 

طقه است. چرا که همانگونه که مینه پایداری روستاهای منزو اقدام در  ریزیبرنامه

ی توسعه هابرنامههر چند  دهدمیاذعان گردید شواهد در روستاهای استان نشان 

روستایی در استان از نظر اجتماعی، خدماتی و کالبدی جوابگو بوده است اما از نظر 

 اقتصادی نتوانسته است منجر به پایداری در روستاها گردد. لذا شناسایی نیازهای اقتصاد
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کارآمد اقتصادی و  ریزیبرنامهاین نیازها در راستای  بندیو اولویتروستایی استان 

ی توسعه پایدار روستایی همانگونه که در اصل هابرنامهدر  بندیاولویتکاربست این 

و نیازهای  هاتوانبر اساس  ریزیبرنامهبر  تأکیداست ) تأکیدتوسعه پایدار نیز مورد 

وری است. در این راستا پژوهش حاضر به شناسایی نیازهای جوامع محلی(؛ امری ضر

نیازها در دو  بندیاولویتدر منطقه پرداخته است. شناسایی و  بندیاولویت واقتصادی 

نشان داد که بر اساس مصاحبه با  صورت گرفته و نتایجبخش کمی و کیفی در پژوهش 

، درآمد)اشتغال،  شاخص 9نیاز اقتصادی در قالب  43 ،نفر از مدیران روستایی 31

، بازاریابی تولیدات روستایی، امنیت گذاریسرمایه، اعتبارات و هانهادهخدمات و 

غذایی، ارزش افزوده محصوالت، فضای کسب و کار و کارآفرینی و فناوری اطالعات 

زایی، ایجاد اشتغال درآمد هایفرصتایجاد  .در منطقه مورد تاکید می باشدو ارتباطات( 

 وریبهرههای متنوع و پایدار در منطقه، سبد غذایی، یارانه، درآمدع، ایجاد در صنای

بالعوض توسط دولت در  هایکمکحمایت از گردشگری روستایی، افزایش تولیدات، 

ایجاد اشتغال، ایجاد حمایت از صنایع تبدیلی، تثبیت قیمت کاالها و تولیدات، ایجاد 

نیازهای  ترینمتناوبکشاورزی به ترتیب  تنوع شغلی در بخشزمینه اعتبارات خرد و 

تکرار را به  درصدهایکه بیشترین  اندبودهاشاره شده توسط جامعه مصاحبه شونده 

در بخش کمی پژوهش مشخص گردید که از نظر جامعه . انددادهخود اختصاص 

تشکیل دهنده شاخص اشتغال  ،خانوارها مهمترین نیازهای اقتصاد روستایی استان یزد

، شغلی هایمهارت کشاورزی، ایجاد بخش در شغلی فصلی، تنوع هایبیکاری ش)کاه

از نظر جامعه ؛ 71/2 آمارهگردشگری( با  صنعت از صنایع، حمایت در اشتغال ایجاد

روستایی  درآمد، پایدارسازی درآمدمتنوع سازی ) درآمد شاخص تشکیل دهنده ،مدیران

تشکیل دهنده  ،و از نظر جامعه نخبگان 78/2 آمارهبا  (روستاییان درآمدو افزایش 

 جهت در ترویج و محصوالت، آموزش )فرآوری شاخص ارزش افزوده محصوالت

نتایج تلفیقی این  بوده است. 93/2 آمارهبا  تبدیلی( صنایع از حمایت و فرآوری و ایجاد

در  44/7 آمارهدرصد توافق نظر شاخص اشتغال با  73که با  دهدمیبخش نشان 
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مهمترین نیازهای اقتصاد روستایی استان یزد و در اولویت اول در  برگیرنده

های در ارتباط با این شاخص تمامی مصاحبهی اقتصادی قرار داشته است. هاریزیبرنامه

های فصلی و ایجاد تنوع در اشتغال صورت گرفته در منطقه به کاهش بیکاری

اند. کرده تأکیدتغال ساالنه الخصوص بخش کشاورزی در منطقه به منظور ایجاد اشعلی

ها مشخص گردید بخش کشاورزی در منطقه تنها به باغداری، زراعت و در مصاحبه

دامداری به صورت سنتی خالصه گردیده است. این در حالی است که بخش کشاورزی 

توان با ایجاد تر از این سه شاخه بوده و با آموزش و ارائه تسهیالت میبسیار گسترده

های بیشتر و کاهش بیکاری درآمدلی در بخش کشاورزی موجب کسب تنوع شاغ

تواند سازی ایجاد اشتغال در بخش صنعت و گردشگری میفصلی گردید. زمینه

دهد بسیاری از روستاهای استان ها نشان میهای فصلی را کاهش دهد. مصاحبهبیکاری

، با استناد به مدیران باشد. این در حالی است که فرای مشاهداتیزد جاذب گردشگر می

روستایی، تا کنون کار جدی در زمینه فراهم ساختن زمینه ورود گردشگران و استفاده از 

این مزیت صورت نگرفته است و استفاده از این مزیت تنها در تعداد اندکی از 

باشند، صورت گرفته است. ایجاد روستاهای استان که از نظر کشوری شناخته شده می

ها استخراج باشد که طی مصاحبهغلی از دیگر نماگرهای این شاخص میهای شمهارت

دهد در اغلب ها نشان میقرار گرفته است. مصاحبه تأکیدو توسط جامعه آماری مورد 

آموزی جوامع محلی و استفاده از روستاهای مورد مطالعه آموزشی در ارتباط با مهارت

ه کشاورزی که شغل اکثریت مناطق های محلی صورت نگرفته است. در زمینپتانسیل

دهد که از سوی مراجع ذیربط باشد؛ شواهد و نتایج نشان میروستایی استان یزد می

های نه هیچ گونه آموزشی صورت نگرفته است. این در حالی است که با ارائه آموزش

های توانمندسازی همچون ترسیب کربن در بخش بهمن چندان پیچیده و با ارائه طرح

وری در محصوالت دست توان به افزایش تولید و بهرهوابع شهرستان ابرکوه، میاز ت

در رتبه دوم نیاز اقتصادی روستاییان و پس از شاخص  78/8 آمارهها با درآمدیافت.  

های پایدار در درآمداشتغال قرار گرفته است. در مصاحبه با مدیران روستایی به نبود 
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های سال دارای هیچ روستایی در بسیاری از ماه مردم"منطقه بارها اشاره گردید. 

آیند دارای های سال که محصوالت به دست میی نبوده و تنها در برخی از ماهدرآمد

 درآمدهای بدون انداز در ماهریزی و پسباشند که در صورت عدم برنامهمی درآمد

الغ بسیار ناچیز و ها آن هم در مبام گرفتن از بانکو و مجبور به قرض گرفتن از اقوام

اند. ای است که بسیاری از مدیران به آن اشاره کردهاین جمله "شوندهای باال میبا بهره

های ناپایدار و مقروض گردیدن روستاییان درآمدعدم اشتغال متنوع در منطقه موجب 

در بسیاری از مناطق روستایی استان گردیده است. از دیگر موارد اشاره شده در این 

سال گذشته فالن "عدم ثبات قیمت در بسیاری از محصوالت بوده است.  شاخص

زایی گردید، اما متأسفانه این محصول در درآمدمحصول قیمت مناسبی داشت و موجب 

ای این جمله" سال جاری موجب متضرر شدن کشاورزان به خاطر کاهش قیمت شد

ها در برخی از قیمت اند. عدم ثباتاست که بسیاری از مدیران به آن اشاره کرده

ریزی در این زمینه موجب متضرر گردیدن محصوالت و نبودن سیاست مناسب و برنامه

در  44/7 آمارهها گردیده است. ارزش افزوده محصوالت با روستاییان در برخی از سال

ها های آماری قرار داشته است. در مصاحبهبندی بر اساس نظر جامعهرتبه سوم اولویت

اند که نبود فناوری و تخصص تبدیل محصوالت روستایی وستایی اشاره کردهمدیران ر

الخصوص در زمینه کشاورزی باعث گردیده است که قیمت محصوالت در برابر علی

قیمت فرآوری شده آن در بازار بسیار پایین باشد. برای نمونه مدیران روستاهای 

در ارتباط با محصول باغی زردآلو؛ "اند که ها اذعان نمودهشهرستان ابرکوه در مصاحبه

عدم وجود صنایع تبدیلی و فرآوری این محصول باعث شده است که محصول فقط در 

زمان برداشت و به صورت میوه که شاید در آن زمان قیمت چندانی نداشته باشد، به 

فروش برسد در حالی که اگر صنایع تبدیل و تخصص فرآوری این محصول در منطقه 

توانست فراوری این میوه را به صورت کمپوت، برگه، لواشک و غیره می وجود داشت،

باشند؛ عرضه کرد. از طرف دیگر فراوری محصوالت که دارای ارزش باالتری می

گردد. وجود های خام خر و افزایش قیمت محصوالت میموجب کم شدن واسطه
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زش افزوده صنایع تبدیلی و مهارت فراوری محصوالت نه تنها موجب افزایش ار

در  ."گرددگردد، بلکه به تبع موجب اشتغالزایی در منطقه نیز میمحصوالت می

، فضای کسب و 78/2 آمارهو اعتبارات با  گذاریسرمایه ترتیببعدی به  هایاولویت

 آماره، امنیت غذایی و بازاریابی تولیدات روستایی با 44/2 آمارهکار و کارآفرینی با 

قرار  44/3 آمارهو در نهایت فناوری اطالعات با  78/3 آمارهبا  هانهاده، خدمات و 44/4

برنامه ریزان استانی  گرددمیداشته است. بنابراین با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد 

توسعه مد نظر  ایبرنامهصورت گرفته از اقتصاد روستایی را در تدوین  بندیاولویت

ثابت کرده است  در زمینه روستایی قرار دهند. چرا که تجربه کشورهای پیشرفته

جوامع محلی و بر اساس نیازها،  با مردم که بر اساس حداکثر مشارکت ریزیبرنامه

نه  گرددمیمنجر به توسعه  ،گیردمیمحلی صورت  هایمحدودیتو  هاتوانمندی

 .باشدمی هابرنامهبرای مردم که به صورت دیکته کردن  ریزیبرنامه
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Abstract 
One of the most important reasons for the inefficiency of rural 

development programs in developing countries such as Iran is the lack 
of attention to local needs and capabilities, especially in the field of 
rural economy, and the dictating of the same program for all the 
villages in the country. The purpose of this study is to provide an 
exploratory analysis of the economic needs of rural communities 
based on the views of key informants. The research is applied in terms 
of purpose and descriptive-analytical in terms of the data collection 
and analysis. The data were obtained from questionnaires and semi-
structured interviews. The statistical population of the study consisted 
of local agents in Yazd Province including managers and the elite as 
well as rural households. The data analysis was done in two 
qualitative and quantitative sections. Content analysis method was 
used in the qualitative part using the MAXQUDA software, and a t-
test and Friedman and W. Kendall test in the quantitative part. Based 
on the results in the qualitative section, 34 economic needs were 
identified in the form of 9 indicators. The percentage of the repetition 
of these indices indicates that the employment index (17.89%) is the 
most frequent need in the province. The results of the quantitative part 
of the research also show that the employment index with a statistic of 
8.33 and the income index with a statistic of 7.66 are the most 
important needs of the rural economy in the province, which should be 
given a priority in development plans. 
Keywords: Development, Rural communities, Economic needs, Key 
informant, Yazd. 
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