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ABSTRACT
From the past to now, the rural management issue always has been one of the most controversial
topics in the academic and executive sector of the country. This led to the use of different
management patterns by planners and authorities at different times. In recent years, the rural think
tank became a new model for the comprehensive development of rural areas. It seems that this
model tries to promote a comprehensive management quality in the field of socio-economic
development of rural areas in all over the country. Studies showed that there was no research on the
achievements of this new experience in rural areas of the country. Therefore, in this qualitative
research, we tried to investigate the achievements of the rural think tank by using a case study in
the village of Zardouee, Baiangan, Paveh city of Kermanshah province. For this purpose,
information collected using semi-structured dialogue techniques, dialogue with key response,
dialogue with focus groups, personal observations, drawing up the historical chart of the production
system by the members, and reviewing the village biography. Then the extracted data were
categorized using the contractual content analysis method. To determine the accuracy of the data
four indexes was used including; acceptability, reliability and transferability. Based on the findings,
the rural think tank in Zardouee has such accomplishments such as: participation, solving basic
problems (problem-oriented), facilitating administrative affairs, training, elitism, employment,
capacity building, reverse migration, marketing and market oriented and so on. According to the
achivements of the rural Think tank, it is recommended to managers and rural development
planners of the provinces; use this management model as a suitable model for realizing government
goals and plans in rural areas.
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مطالعه موردی دستاوردهای اتاق فکر روستایی در روستای زردوئی شهرستان پاوه؛
تجربه مدیریتی نوین در توسعه مناطق روستایی
2

فرحناز رستمی *1و محمدحسین حیدری
 -1استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
 -2کارشناس ارشد توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
(تاریخ دریافت -96/6/8 :تاریخ تصویب)97/7/11 :

چکیده
از گذشتههای دور تا به امروز موضوع مدیریت مناطق روستایی همواره یکی از

بحث برانگیزترین مباحث در محافل علمی و اجرایی کشور بوده است .این امر منجر به -
بهکارگیری الگوهای مختلف مدیریتی از سوی برنامهریزان و مسئوالن در برهههای زمانی
مختلف شده است .در سالهای اخیر ،اتاق فکر روستایی به عنوان الگویی نوین جهت توسعه
همه جانبه مناطق روستایی پا به عرصه وجود گذاشته است .به نظر میرسد این الگو تالش در
ارتقاء کیفی مدیریت همه جانبه در زمینه توسعهی اجتماعی -اقتصادی مناطق روستایی کشور
دارد .بررسیها نشان میدهد تاکنون پژوهشی در خصوص دستاوردهای این تجربه نو در
مناطق روستایی کشور صورت نگرفته است .از اینرو در پژوهش کیفی پیشرو تالش شد با
استفاده از موردپژوهی به مطالعه دستاوردهای اتاق فکر روستایی در روستای زردوئی بخش
باینگان ،شهرستان پاوه کرمانشاه پرداخته شود .برای این منظور با استفاده از فنون گفتوگوی
نیمهساختاریافته ،گفتوگو با مطّلعان ،گفتوگو با گروههای متمرکز و بررسی شرححال روستا
اطالعات الزم از  11فرد کلیدی که به صورت مالکمحور انتخاب شده بودند ،جمع آوری و
ثبت شد .سپس دادههای استخراج شده به کمک روش تحلیل محتوا طبقهبندی شدند .برای
تعیین اعتبار داده ها نیز از معیارهای چهارگانه مقبولیت ،قابلیت اعتماد ،تأییدپذیری و انتقال
پذیری استفاده شد .بر اساس یافتهها ،اتاق فکر روستایی در روستای زردوئی دارای
دستاوردهایی از قبیل :مشارکت ،حل مشکالت اساسی(مسئله محوری) ،تسهیل امور اداری،
آموزش ،نخبهشناسی ،اشتغالزایی ،ظرفیتسازی ،مهاجرت معکوس ،بازاریابی و بازارگرایی و
 ...بوده است .با توجه بهدستاوردهای اتاق فکر روستایی ،به مدیران و برنامهریزان توسعه
روستایی استآنها توصیه میشود از این ابزار مدیریتی به عنوان الگویی مناسب جهت تحقق
اهداف و برنامههای دولت در مناطق روستایی بهره گرفته شود.
واژههای کلیدی :مدیریت مشارکتی اتاق فکر روستایی ،اشتغالزایی ،پژوهش کیفی

مقدمه
فقدان ساختاري مناسب براي پيشبرد امور توسعهي
روستايی هماهنگ با نگرش چند بعدي ،همواره يکی از
چالشهاي اساسی چند دهه اخير در زمينه مديريت
توسعه روستايی بوده است؛ زيرا اغلب براي هر يک از

ابعاد توسعهي روستايی سازمانی مستقل با رويکردي
متمايز فعال بوده که غالب ًا در ارتباط و هماهنگی مناسبی
با ديگر سازمآنها نبوده است .در مواردي هم که
ماموريتی در زمينه توسعه روستايی به سازمانی خاص
محول میشد ،اقدامات آنها در حد بسترسازيهاي
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عمرانی بوده و تمامی ابعاد توسعه را در بر نمیگرفت .به
همين دليل ويژگی بارز توسعهي روستايی کشور،
گسيختگی ديرينه و مزمن مديريت توسعه است که
علیرغم تالشهاي گسترده ،با دستاوردهايی مطلوب
همراه نبوده است (Mohammadi Ashnani et 2008
 .)al.,اين در حالی است که مديريت روستايی می تواند
زمينه ساز توسعه محلی ،ملی و حتی منطقه اي باشد.
در سالهاي اخير ،الگوي مديريتی جديدي تحت
عنوان "اتاق فکر روستايی" در کشور مطرح شد و اين
ايده بهصورت آزمايشی در برخی از مناطق روستايی
کشور به اجرا درآمد .روستاي زردوئی شهرستان پاوه از
جمله روستاهايی است که براي اولينبار در تاريخ
 94/7/6به تجربه اين الگوي مديريتی پرداخت .زردروئی،
روستايی مرزي از توابع استان کرمانشاه در شهرستان
پاوه است .بيشترين ميزان مهاجرت جوانان به شهر و
خارج از کشور را در استان داشته و به دليل کوهستانی
بودن فاقد زمين زراعی می باشد .اين روستا دور افتاده
ترين روستاي مرزي استان کرمانشاه بوده و فاصله مکانی
روستا با مرز عراق ده کيلومتر می باشد (Khoramshahi
).2006
مردم روستا بجز دامداري و باغداري سنتی هيچ
حرفه اي نداشته اند که آن هم جوابگوي هزينههاي
زندگی نبوده است .از اينرو عمالً اکثريت مردم روستا
بيکار بوده و بهدليل عدم درآمد کافی روز به روز تعداد
بيشتري از روستاييان (بخصوص جوآنها) مهاجرت می-
کردند .وجود مشکالت ذکر شده در روستاي زردوئی
سبب شد که اتاق فکر روستايی به عنوان طرح پايلوت
مديريتی در اين روستا به اجرا درآيد .از زمان تشکيل
اين اتاق تاکنون ،جلسههاي متعددي توسط روستاييان
به اجرا درآمده است .در اين جلسهها حضور تمامی
روستاييان آزاد است و همه آنان در فرآيند و چگونگی
تصميم گيري مشارکت دارند ،اما فقط  60نفر اصلی حق
امضا و تصويب کردن طرح ها را دارند.
با توجه بهمطالب بيان شده ،مطالعه کيفی حاضر
درصدد جوابگويی به اين سوال میباشد:
آيا اتاق فکر روستايی توانسته است مشکالت
روستاي زردوئی را تا حدودي مرتفع نمايد؟ به عبارت
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ديگر ،دستاوردهاي اين ابزار مديريتی براي روستاي
زردوئی چه چيزي بوده است؟
مبانی نظري

در منابع داخلی(
 )& Badri, 2007از مديريت روستايی تعاريف گوناگونی
به عمل آمده است ،اما به نظر میرسد تعريف زير از
جامعيت بيشتري برخوردار باشد؛ مديريت روستايی به -
طور اعم ،شامل فرآيند برنامهريزي ،سازماندهی،
هماهنگی و نظارت بر اقدامات انجام شده ،هدايت جامعه
و محيط روستايی از طريق شکل دادن بهسازمآنها و
نهادهاي آن میباشد .اين سازمآنها و نهادها وسايل
تأمين هدفهاي جامعه روستايی محسوب میشوند.
بررسیها نشان میدهد؛ از ديرباز تاکنون ساختار
مديريت روستايی کشور فراز و نشيبهاي بسياري را به
خود ديده است .در حال حاضر مديريت محلی توسعه
روستايی در کشور ،در سطوح پايين هرم حاکميت ،به
بخشدار و دهيار ختم میشود .دهياريها به عنوان
سازمآنهاي عمومی غيردولتی که اداره امور محلی را با
نظارت روستاييان از طريق شوراي اسالمی روستا به
انجام میرسانند ،در حوزه و عرصه امور عمومی و
خدمات عمومی فعاليت میکنند ( Naderi Mehdiei,
 .)2015شواهد موجود گوياي آن است که دهياريها در
انجام موفقيتآميز وظايف خود با محدوديتها و
تنگناهايی مواجه میباشند و مشکالت مديريتی همچنان
به عنوان يکی از چالشهاي فراروي برنامههاي توسعه
روستايی محسوب میشوند (Estelaji, 2012; Moradi et
) .al, 2014اين در حالی است که مديريت روستايی
ارتباط مستقيمی با تحوالت روستا و به تبع آن توسعه
روستايی دارد .از اينرو در ايران در طول تاريخ قوانين و
برنامههاي مختلفی جهت بهبود مديريت روستايی ارائه
شده است که با وجود تأثيراتی که اين برنامهها بر
روستاها و مردم روستايی داشتهاند ،عمدتاً نتوانستهاند
اهداف مورد نظر و انتظارات را برآورده کنند .تغيير
قوانين ،عدم مشارکت مردم و بعضاً عدم توجه به
خواستهاي مردم در تدوين قوانين و برنامهها موجب
گشته تا مشکالت هر چه بيشتر نمود يابد ( Azmi et al,
 .)2011البته اين مسائل از ديد متخصصان پنهان نمانده
و براي حل اين معضالت نظرات مختلفی توسط صاحب-
نظران و متوليان توسعه روستايی مطرح گرديده است.
Darban Astaneh,2005; Nemati
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در اين خصوص لهسايی زاده ( ،)2009معتقد است
مديريت روستايی بايد يک روش علمی -عملی در جهت
اهداف توسعه پايدار و عادالنه روستايی باشد .اين
مديريت بايد هم مردمی و هم اداري باشد .بايد ضمن
تعيين کننده بودن در سطح خرد (درون روستا) ،قابل
ارتباط با سطوح ميانه (دهستان و بخش) و سطح کالن
(استان و کشور) باشد .تجارب مختلف حاکی از ضرورت
مشارکت مردمی و واگذاري و تفويض اختيار و
مسئوليتهاي مديريتی به بهره برداران به عنوان ابزار مؤثر
در پايداري کشاورزي و روستايی است ( Yadavar
 .)etal,2018تاپيادور )2007(1نيز براين باور است که
مديريت روستايی بايد با عادات و رسوم و ساختار
فرهنگی روستا همخوانی داشته باشد ،در غير اينصورت
میتواند اثرات وارونه اي به همراه داشته باشد .بديهی
است که در چنين شرايطی مهمترين راهبرد برنامههاي
مدون جمهوري اسالمی و وزارتخانهها و سازمآنها ،انتقال
مديريت روستايی از دولت به روستاييان باشد ( Ghadiri
 .) Masoom et al, 2004به همين دليل الگوهاي
مديريتی مختلفی در مناطق روستايی بهکار گرفته شد
که يکی از نوظهوترين آنها اتاق فکر روستايی میباشد .از
آنجايی که تاکنون مستندات علمی قابل اتکايی در
خصوص اين تجربه مديريتی صورت نگرفته است ،لذا در
اين بخش تالش شد به بررسی پژوهشی که به صورت
غيرمستقيم به موضوع ربط پيدا میکند ،پرداخته شود.
در اين راستا مروري بر سوابق پژوهشی موجود نشان
داد عدم وجود تشکيالت مناسب مديريتی و مردمساالر
در مناطق روستايی میتواند باعث :مهاجرت از روستا
()Babaee et al 2016; Shamsudini et al, 2010؛ عدم
مشارکت روستاييان در طرحهاي عمرانی ( Alavitabar,
 ،)2012تصميمگيريها ،تصميمسازيها ،همچنين عدم
مشارکت در عمل و اجرا و عدم مشارکت در سطح
نظارت  )2015( Alianiشود .اين در حالی است که
مشارکت عالوه بر به وجود آوردن آثار مثبت در جامعه،
روحيه همکاري دسته جمعی ،رشد استعدادها و
خالقيتها ،احساس مسئوليتپذيري و متعهد بودن را
افزايش میدهد و پايداري جامعه را پژوهشگر میسازد
( .)Sheikh Hassani et al, 2010از طرفی توسعه کسب
و کارهاي روستايی با مديريت و مشارکت مردمی راهی
1 - Tapiador

براي تنوع بخشی و شکوفايی اقتصاد روستايی است
( .)Eimani etal, 2018با توجه به اهميت الگوي
مديريتی مطلوب در مناطق روستايی و کمبود اطالعات
در خصوص اين تجربه مديريتی يعنی اتاق فکر ،در اين
پژوهش تالش شد به بررسی دستاوردهاي اين الگو با
استفاده از موردپژوهی پرداخته شود.
روش پژوهش
در پژوهش کيفی حاضر تالش شد با استفاده از
مطالعه موردي به مطالعه دستاورهاي اتاق فکر روستايی
در روستاي زردوئی بخش باينگان ،شهرستان پاوه واقع
در استان کرمانشاه پرداخته شود .براي اين منظور با
استفاده از فنون گفتوگوي نيمهساختاريافته ،گفتوگو با
مطّلعان ،گفتوگو با گروههاي متمرکز ،و بررسی
شرححال روستا اطالعات الزم جمع آوري و ثبت شد .به
منظور انتخاب نمونهها از روش نمونهگيري مالکمحور2
بهره گرفته شد ) .(Fossey & et al, 2002از اين رو در
انتخاب نمونهها به دو مالک محوري توجه شد؛ اول آن-
که افراد مشارکتکننده از بدو تأسيس اتاق فکر روستايی
در آن عضويت فعال داشته و دوم آنکه از توان مناسبی
در بازگويی تجربيات شخصی برخوردار باشند .در
نمونهگيري تالش شد از افراد مطلع با حداکثر تنوع
استفاده شود .جمعآوري اطالعات تا رسيدن به حد
اشباع اطالعاتی 3انجام شد .در مجموع ،يازده نفر مطلع
مورد مصاحبه هاي عميق و نيمه ساختاريافته قرار
گرفتند .مدت زمان انجام مصاحبه ها بين بيست الی
چهل و پنج دقيقه متغير بود و تمامی مشارکتکنندگان
بيش از دو سال سابقه حضور در اتاق فکر روستايی را
داشتند .محور پرسشهاي مصاحبه ،بررسی نظرات و
ديدگاههاي افراد کليدي در خصوص دستاوردهاي اتاق
فکر در روستايی زردوئی شهرستان پاوه بود .به دنبال
اين پرسش ،پرسشهاي پيگيريکننده نيز پرسيده می-
شد که پاسخ هاي مشارکتکنندگان ،هدايتگر و تعيين
کننده اين پرسشها بود .براي تحليل هر مصاحبه از
تکنيک بررسی خطبهخط و تحليل محتوا بهره گرفته
شد.
2 - Criterion sampling
3 - Theoteritical saturation
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الزم به ذکر است براي تعيين اعتبار دادهها از
معيارهاي چهارگانه؛ قابليت اعتبار ،1قابليت
انتقالپذيري ،2قابليت اطمينان 3و تأييد پذيري4
(عباس زاده )1391 ،استفاده شد.

1 - Credibility
2 - Transferability
3 - Dependability
4- Confirmability
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یافتهها
در اين مطالعه از يازده فرد مشارکتکننده در
پژوهش ،دو نفر زن و نه نفر مرد بودند .دامنه سنی آنان
از هفده تا شصت و پنج سال و سابقه عضويت آنها از دو
تا چهار سال متغير بود .همچنين هشت نفر متأهل و
بقيه مجرد بودند.
با استفاده از فنون اجرا شده (فنون گفتوگوي
نيمهساختاريافته ،گفتوگو با مطّلعان ،گفتوگو با گروه-
هاي متمرکز و بررسی شرححال روستا) ،اطالعاتی از
فعاليتهاي انجام شده در روستا به دست آمد که در
قالب جدول ( ،)1ارائه شده است.

جدول  -1سياهه وارسی و شرح فعاليتهاي حاصل از اتاق فکر روستايی در روستاي زردوئی
رديف

عنوان فعاليت

1
تشکيل اولين اتاق
فکر روستايی

آموزش

2

دورههاي
مربيان بومی

3

افتتاح
توانمند
روستاييان

4

برگزاري دورههاي فنی
و حرفه اي در روستا

5

احياء زندگی عشايري

6

پرورش زنبور عسل و
توليد عسل ارگانيک

آمورزشگاه
سازي

شرح مختصر فعاليت
بعد از سفر معاونت محترم توسعه روستايی و مناطق محروم همراه با استاندار محترم،
فرماندار محترم ،و ساير مسئوالن استانی و شهرستانی جهت بازديد از روستا با دستور
معاونت محترم توسعه روستايی و مناطق محروم کشور و تالشها و زحمت هاي
فراوان فرماندار محترم اولين اتاق فکر روستاي در کشور به منظور توسعه و ايجاد
اشتغال در روستا تشکيل شد .رياست اولين جلسه بر عهده فرماندار شهرستان
اورامانات بود .در جلسات اتاق فکر تمام مشاغل مورد نياز و راهکارهاي عملی شدن آن
با بحث و گفتوگو و نظرخواهی از مردم بررسی میشد.
افرادي را که در زمينه مشاغل تعيينشده در اتاق فکر مهارت داشتند از بين
روستاييان و يا خارج از روستا که در بازار کار میکردند ،جهت آموزش و انتقال
تجربيات خود به مردم روستا انتخاب شدند.

بعد از فراهمسازي زيرساختهاي آموزشی و آموزش مربيگري به افراد باتجربه در
روستا و ساير افراد توانمند دعوت شده به روستا ،از مردم با توجه به عالقه مندي آنها
در رشته هاي مختلف ثبت نام به عمل آمد و سپس اولين آموزشگاه ثابت مشاغل
روستايی در کشور ،در راستاي توانمندسازي روستاييان با حضور مسئوالن استانی و
شهرستانی افتتاح شد.
در اين دورهها مردم روستا براي اکتساب شغل مورد نظر به شکل نظري و عملی،
آموزش میديدند .در بيشتر موارد فرزندان و خانواده افراد همگی با هم در کالس
حضور میيافتند تا در آينده همگی با هم در راه اشتغال و کسب درآمد براي خود
تالش کنند و يکديگر را ياري نمايند .براي مثال قبال مردم به صورت سنتی دامداري
میکردند اما در دورههاي آموزشی دامداري با بيماريهاي دام ،راههاي پيشگيري از
بيماري و چگونگی درمان بيماري؟ چندقلوزايی دام و ..به صورت تخصصی آشنا شدند.
با توجه به قابليت هاي منطقه و شرايط جغرافيايی روستا و مهارتهاي دامپروري
مردم منطقه و نيز با کمک تسهيالت صفر درصد و سهل الوصول دولتی ،مردم دام
هاي نژاد کُردي را خريداري نمودند که با منطقه سازگار بودند و با اين کار زندگی
در مناطق عشايري روستا پر رونق شد.

با توجه به پيش زمينه راه اندازي يک طرح موفق زنبورداري در روستا ،پرورش زنبور
عسل جهت توليد عسل کامالً ارگانيک با استفاده
از کندوهاي تنه درختی باعث افزايش توليد عسل در منطقه و فروش بيشتر آن شده
است.

دستاوردها
تشکيل اولين اتاق فکر روستا
احداث جاده کمربندي روستا با
همکاري مردم.

تقويت خودباوري در بين مردم
روستا
استفاده از پتانسيلهاي بومی در
آموزش
ايجاد اولين آموزشگاه مهارت
آموزي ثابت مشاغل فنی حرفه اي
در کشور.
مهارت آموزي  476نفر از مردم
روستا.
احداث  4کارگاه محصوالت
محصوالت صنعتی و صنايع دستی
در روستا.

رونق دوباره عشاير نشينی در
روستا
ايجاد زمينه براي انجام شش مورد
مهاجرت معکوس و بازگشت به
روستا.
توليد عسل ارگانيک
توليد ژل رؤيال
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(ادامه جدول - )1سياهه وارسی و شرح فعاليتهاي حاصل از اتاق فکر روستايی در روستاي زردوئی
رديف

عنوان فعاليت

7
کارگاه توليد گيوه

8

کارگاه پرورش پرندگان
بومی

9

کارگاه قلمزنی

10

آموزش و توليد تابلو فرش و
گليم

شرح مختصر فعاليت
بعد از قرنها توليد گيوه اورامان در يک طرح و يک رنگ خاص سفيد که صرفاً مخصوص
آقايان بوده و تنها در چند ماه از سال قابليت استفاده داشت ،با توجه به مطالعاتی که در
مورد بازار و تاريخچه اين محصول و قابليت آن انجام شد و نيز به منظور توسعه و اشتغال-
زايی در خصوص اين محصول اقداماتی در راستاي تغيير جنس نخ به منظور افزايش توانايی
استفاده از اين محصول در ساير ماه هاي سال ،تنوع مدلهاي توليد به منظور استفاده از آن
براي خانمها و نيز توليد انواع مختلف گيوه با طرحها و رنگهاي مختلف و متناسب با سليقه
افراد جامعه و با توجه به رعايت اصل توليد بر اساس سفارش ،انجام شد و در نتيجه با
آموزش توليد و بافت اين محصول زمينه اشتغال افراد زيادي در منطقه فراهم گرديد.
اين طرح با کمک يکی از اهالی سابق روستا (غفور حيدري) راهاندازي شد که معلم
بازنشسته و ساکن شهر بودند .وي دوباره به روستا مهاجرت کرد و با خريد و استفاده از خانه
هاي متروک روستايی اين طرح را آغاز نمود.
قلمزنی يکی از صنايعی بود که در روستا کامال به فراموشی سپرده شده بود و هيچ استادکار
ماهري نيز در اين زمينه در منطقه وجود نداشت .بنابراين از يکی از قلمزنان مشهور شهرکرد
دعوت به عمل آمد و پس از گذراندن دوره مربيگري ،کار آموزش را در روستا آغاز نمود و به
اين ترتيب اين حرفه دوباره در روستا زنده شد .همچنين کار آموزان در چندين اردو به
شهرهاي مختلف ايران رفتند تا از نزديک با بازار و توليدات روز جهان در زمينه اين
محصوالت آشنا شوند.
در اين خصوص 25 ،نفر از زنان توانمند روستا توسط خانم چنور قبادي آموزش ديدند و
بهزودي قرار است در اين روستا کارگاه قالیبافی و توليد تابلو فرش و گليم راه اندازي شود.

دستاوردها
احياي دانش و مهارتهاي
بومی – منطقه اي
تأمين بخش قابل توجهی
از تقاضاي بازار کرمانشاه

استفاده از ظرفيتهاي
موجود در اشتغالزايی
فرصتهاي
ايجاد
براي
مهارتآموزي
عالقهمندان حرفه قلمزنی

فرصتهاي
ايجاد
اشتغالزايی براي زنان
روستا

در اطراف روستا ،جنگل و چوبهاي خشک فراوانی وجود داشت که گاه باعث آتشسوزي و
نابودي جنگلها و مراتع میشد و به جز استفاده به عنوان سوخت ،کاربرد ديگري نداشت.
لذا تالش شد تا ارزشآفرينی ديگري براي آنها ايجاد شود .سر انجام اعضاي اتاق فکر به اين
نتيجه رسيدند تا با "منبت کاري بر روي اين شاخه هاي خشک" عالوه بر ايجاد فرصت
اشتغال براي بعضی از افراد روستا زمينه استفاده مفيد از اين محصول را فراهم سازند و
عالوه بر " کنده کاري بر روي چوب و کنده کاري بر روي شاخ بزها و دامهاي کشتار شده"
در روستا نيز کنده کاري انجام شد .اين کار به گونهاي مورد استقبال مردم قرار گرفت که در
نمايشگاه تهران  20ميليون تومان درآمد از فروش شاخ بز کسب شد.
اين خالقيت با کمک و طراحی آقاي فريدون محمدي در پاسخ به نياز فرهنگی کشور به
مستند سازي
بازيهاي ملی و استفاده کمتر از وسايل بازي خارجی انجام شد" .کوردينه" يک وسيله 
بازي است که شباهت بسياري به شطرنج دارد با اين تفاوت که در آن هيچ زد و خورد و فرهنگی بخشی از فرهنگ بومی
نمادي از خون و خونريزي وجود ندارد .در اين بازي ديگر سربازي وجود ندارد که ارزش منطقه در قالب بازيهاي فکري-
آن کمتر از اسب يا فيل باشد .اين بازي برابري انسان را نشان میدهد و تمام اصول محلی
تقويت روحيه
انسانيت و مدنيت ما ايرانيان در آن به خوبی نمايان است .اين بازي در خانههاي هفت 
تايی انجام میشود که گوياي تقدس عدد  7براي ما ايرانيان است .اين بازي را میتوان  2شادابی در کودکان و حتی
بزرگساالن
نفره يا چند نفره بازي کرد.
فلسفه و اعتقاد اعضاي اتاق فکر زردوئی بر اين بود که تا جاي ممکن تمام دستگاههاي
مورد نياز کارگاههاي مختلف را خود بسازند و بابت هيچ دستگاهی پول پرداخت ننمايند.
ثبت  157مورد
لذا يک واحد ماشين سازي صنعتی با کمک و تالش آقاي يزدان مرادي احداث کردند اما 
چون هزينه هاي برق سه فاز زياد بود و در روستا نيز اين امکان وجود نداشت لذا اين اختراع و ابداع در بين مردم روستا
واحد و نيز واحد توليد کوردينه به خارج از روستا منتقل شد .عملکرد اين کارگاه طوري
بوده است که تا کنون هيچکدام از دستگاه هاي کارگاههاي خود از جمله بازيافت نان
محلی و غيره را از بيرون روستا خريداري نکردهاند .در اين خصوص کاالهاي ديگري
همچون؛ سيبک مادام العمر انواع خودرو ،چکش قلمزنی مخصوص براي قلمزنان خانم
روستا ،تيشه تيغزنی درختان بنه و ...که همگی نوآورانه و جزو اختراعات ثبتشده بودهاند
در اين کارگاه توليد شدهاند .همچنين کارگاه در حال حاضر مشغول توليد دستگاه
فرآوري ميوه بلوط است که نمونههاي اوّليه آن نيز ساخته شده است.
يکی از طرحهاي موفق اتاق فکر ،طرح تفکيک زباله ،بازيافت و استفاده از آن براي توليد
ايجاد فرهنگ
زيرۀ گيوه و بازي کوردينه بود .براي شروع کار ،بحث تفکيک زباله از مبدأ در روستا آغاز 
شد و با آموزش الزم زبالههاي تر و خشک تفکيک شد .خوشبختانه مردم روستا همکاري تفکيک زباله
کمک به تقويت
بسيار خوبی داشته و اين کار در روستاهاي اطراف گسترش پيدا کرد .اين کارگاه به خاطر 
نبود زيرساختهاي برقی در روستا در خارج از روستا داير است .الزم به ذکر است که اقتصاد و اشتغال زايی منطقه
تمام دستگاه هاي اين کارگاه نيز توسط خود افراد ساخته شده و مديريت آن در دست
آقاي صباح حيدري است که از ناحيه دو پا معلول است.

فرصتهاي

11
کارگاه منبت کاري

12
کارگاه توليد بازيهاي
فکري

13
کارگاه ماشين سازي
صنعتی

14

کارگاه واحد بازيافت
زباله

ايجاد
اشتغالزايی
معرفی دانش بومی منطقه
به شهرهاي بزرگ
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رستمی و حيدري :مطالعه موردي دستاوردهاي اتاق فکر روستايی...

(ادامه جدول  )1سياهه وارسی و شرح فعاليتهاي حاصل از اتاق فکر روستايی در روستاي زردوئی
15

16

17

مردم روستا روز نخست نوروز را به عنوان روز طبيعت ارج نهادند .اين نامگذاري پيش از
اين توسط چند نفر از اعضاي خوشفکر روستا انجام شده بود .در اين روز روستاييان
تشکيل انجمن زيست همراه با جشن نوروز مراسم آزادسازي پرندگان را برگزار کردند .سپس به فکر تشکيل
انجمن حمايت از محيط زيست افتادند و بعد از تشکيل انجمن ،مردم و اعضاي انجمن
محيطی
سبز زردوئی اين روز را باشکوهتر پاس داشتند و تعداد زيادي کبک را در روز طبيعت
آزاد کردند .بعدها دامنه فعاليت اين انجمن گسترش يافت به طوري که هماکنون به
عنوان فعالترين انجمن زيست محيطی استان شناخته شده است.
روستاي زردوئی از تاريخی کهن و غنی برخوردار است و مردم آن در گذشته جشن آتش
را که مظهر روشنايی ،نور و گرماست برپا میکردند ...جشن آتش مربوط به زمان
مادهاست و قدمت آن به  2700سال قبل بر میگردد...جشن گلوله هاي آتش با استقبال
برپايی جشن نوروز و زياد مسافران نوروزي مواجه شده بود و هر غروب تعداد زيادي از آنها در اين جشن شرکت
میکردند .به اين خاطر در سال  96جشن آتش با نام محلی " جشن آگر" به نام اين
جشن انار
روستا ثبت ملی شد.
در "جشن انار" نيز مردم با برگزاري مراسم کهن جشن مهرگان پذيراي گردشگران زيادي
شدند .به طوري که در  3ساعت مردم مبلغ  52ميليون تومان از محل عرضه و فروش
مستقيم محصوالت انار که قبال داللها با نازلترين قيمتها از آنها خريداري میکردند،
کسب کردند.
تعويض چراغهاي روستا ،استفاده از الستيکهاي کهنه ماشين و رنگآميزي آنان براي
ساخت گلدان ،خريد و کاشت گل در گلدانهاي جلوي درب منازل ،انتخاب يک روز در
ساير تصميمهاي
ماه به عنوان روز نظافت که در اين روز همه مردم روستا و حتی آنان که در شهر زندگی
اتاق فکر
میکنند در کنار فرزندان ،همه باهم روستا را نظافت میکنند .گسترش کمربندي و مسير
بين منازل روستايی با سيمان اهدايی فرمانداري و انجام کار توسط مردم روستا ،مراجعه
پزشکان محلی و مهاجرت کرده روستا جهت ويزيت و مداواي مردم روستا به صورت رايگان
و ...

تشکيل انجمن

زيست محيطی در راستاي حفظ
بومگردشگري منطقه.

ثبت دو اثر ملی

(جشن آگر زردوئی و جشن سقز
گيري) به نام روستا.
برگزاري سه دوره

مراسم جشن انار و فروش
محصوالت باغداران در اين مراسم.

تقويت زمينه هاي

جذب گردشگر در منطقه

(منبع :يافتههاي پژوهش)

از مصاحبههاي صورتگرفته با افراد مطلع ،در نهايت 28خرده مقوله و 9مفهوم شناسايی شد (جدول شماره .) 2
جدول  -2مفاهيم مرتبط با دستاوردهاي تشکيل اتاق فکر روستايی در روستاي زردوئی
مفاهيم

مشارکت

خرده مقولهها

واحدهاي معنادار

مشارکت زنان و مردان
با گروههاي سنی
مختلف در تصميم-
گيريها

...در اتاق فکر پيرمردها ،دخترها ،پسرها ،کودکان همه حضور دارند ودر جلسات اتاق فکر ،تصميم میگيرند که چه کار بکنند براي روستا  ،چه کاري براي روستا بهتره  ،چه کاري را نبايد انجام بديم...
...بهجاي اينکه دولت بيايد به مردم بگه که چه کار بکنند .مردم خودشان تصميم میگرفتند برايخودشان چه کار بکنند و همه(زن و مرد) پيشنهادهاي خود را درخصوص بهبود وضعيت روستا به تصميم-
گيري میگذاشتند...

مشارکت مالی اهالی در
طرحها

...اعتماد روستاييان به يکديگر و اتاق فکر آنچنان است که عمده هزينههاي اجراي اين طرح ها بامشارکت مردمی پوشش داده میشود...

مشارکت تمامی طايفه-
ها

...اعضاي اتاق فکر  60نفر بودند(روستاي زردوئی کالً  20طايفه دارد .از هر طايفه  3نفر شامل :يک نفرريشسفيد ،يک نفر معتمد ،يک نفراز باسوادترين افراد طايفه)...
...تمام جاده ي کمربندي روستا به کمک مردم در حال تکميل است......ديدگاه قبيلهاي در روستا حذف شد...

جذب مشارکت افراد
مخالف و اخاللگر

...قطعاً بعضی از افرادي که در جامعه هستند و از بيکار بودن مردم ،از ناآگاه بودن مردم سود میبرند...اينافراد بايد به نوعی ارشاد بشن و به نوعی به اين مسير کشيده بشن...

مسئله محوري

مشارکت مخترعان

...-اتاق فکر مشوق خوبی براي حضور آنها (مخترعان) در فعاليتهاي مشارکتی گرديد...

حل مسائل در
اولويت

...هر گاه موضوعی به بررسی و رسيدگی نياز داشت جلسه تشکيل میشد گاهی هر ماه ،گاهی هر  6ماه ،وگاهی ساليانه بستگی بهموقعيت و شرايط زمانی داشت...

اجراي طرح هاي
مبتنی بر نياز

...-با توجه به نياز روستا طرحهاي کوچکی با کمک مردم اجرا شده يا در مرحله نهايی جهت اجرا هستند...
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تسهيل امور اداري

پاسخگو شدن مسئوالن
پيگيري کارهاي اداري به وسيله نماينده

...در بيشتر موارد مسئوالن براي جوابگويی به پرسشها مردم به جلسات اتاق فکر دعوت می شدند......قبالً پيگيري امور روستا بهصورت انفرادي انجام میشد و ادارات هم جوابگو نبودند و مردم هم از اداراتدولتی راضی نبودند و به قولهاي آنها اعتماد نداشتند.
...با تشکيل اتاق فکر روستايی و معرفی عملکرد اين اتاق در سطح کشور ،اکنون همه ادارات استان گروهئاتورگه را میشناسند و میدانند که افراد پيگير امور روستا ،نمايندگان اتاق فکر روستا هستند...

حضور مسئوالن عالیرتبه در روستا

 ..-مس ئوالن مختلف مثل استاندار و معاون رئيس جمهور از روستا ديدن کردن...

حضور نمايندگان در جلسات مديران

...نمايندگان به راحتی در جلسات مديران استانی و شهرستانی حضور پيدا میکنند و خواستههاي اتاقفکر را منعکس میکنند...

آموزشهاي حرفه محور

آموزش
آموزش مربی محلی

...در اتاق فکر ،تقريباً همه مردم روستا دورههاي آموزشی حرفه مورد عالقه خود را (با همکاري اداره کلفنی وحرفهاي) طی نمودهاند...
  ...آمديم استادکاران ماهري را در شهرکرد و اصفهان آورديم روستا ،و در روستا دختران را با هنر قلمزنیآشنا کرديم و دوره آموزشی را براشان برگزار کرديم که االن در حال گذراندن دورۀ درجه يکشان هستند...
 ...مثالً در ييالق ويراش بود بايد زنگ میزد به مرکز شهرستان تا دامپزشک حاضر میشد و سوار ماشينمیشد و میآمد به دامهايشان میرسيد ،آن دام تلف میشد اما االن شکر خدا خود دامدار می تواند همه
اين کارها را انجام بده .اينم دورههاي آموزشی...
...بعد از اينکه شغلها در اتاق فکر تصويب میشد و جوانب مختلفش بررسی میشد ما میآمديم افراديکه در روستا در آن رشته ،حرفه بيشتري داشتند .يا اينکه در روستا نبودند و در روستاهاي ديگه و يا
منا طق ديگري که مردم يا استادکار خوب و ماهري را میتوانستيم پيدا کنيم ،اين استادکارها را میآورديم
و دوره آموزش سی.بی.تی مربيان را برايشان برگزار میکرديم ....از همين مربيان محلی کمک گرفتيم براي
آموزش کل مردم روستا...

شناسی

نخبه

آموزش مبتنی بر بازار کار

در مدت  6ماه بيش از  476نفر از مردم روستا را آموزش دادند که االن کارت مهارت فنی و حرفه ايدارند متناسب با شغلی که قراره به دست بياورند.

ثبت اختراعات

...-در مدت چند سال 157ثبت اختراع و ابداع براي روستا به ثبت رسيد...

شناسايی مخترعان

...وقتی اتاق فکر تشکيل شد در همان مقطع زمانی شروع به کار ،به مرور زمان اين افراد (مخترعان) بهسمت اتاق فکر دعوت شدند وانسجام يافتند...

اشتغالزايی

ايجاد کسب و کار
کاهش بيکاري

گردش پذير نمودن روستا

حقيقتاً من خودم از افرادي بودم که در روستا هيچگونه کاري برام نبود و بهدليل درآمد کم خانواده  ،مجبور شدم
از آن روستا مهاجرت بکنم به شهر ،اما االن برگشتم چون شغل دارم...
...طی آموزشهاي فنی حرفه اي الزم در روستا ،اکنون اغلب افراد خانواده در قسمت صنايع دستی مشغول به کارشدهاند...
 در آينده نزديک حداقل ما  130نفر مرد را هم اشتغال خواهيم داشت در بحث دامداري و شايد بگم اولينروستايی خواهيم بود در استان که شاخ غول بزرگ بيکاري را خواهيم شکست و نرخ بيکاريمان تک رقمی ميشه.
 با  6ماه فعاليت در زمينهي گردشگري در نوروز امسال ( )1395میگفتند  12هزار نفر را به اين روستاسفرکرده...
 زيرساختهاي گردشگري با هدف ايجاد بازار فروش در روستا بهوجود آمد... -بيشتر صخرهها و سنگالخها تراسبندي و تبديل به باغ شد..

ظرفيت سازي

امکان توليد محصوالت ارگانيک

روستاي زردوئی حتی يک متر مربع زمين زراعی ندارد اما با تراسبندي هاي سنگی که در زمينهاي پر شيب
کوهستانی توسط گروه ئاتورگه انجام شده موکاري به خوبی خواب داده و انگور کامالً ارگانيک توليد می شود...

ثبت رسوم روستا و معرفی آن

مراسماتی مانند جشن انار  ،جشن آگرنوروزي و ...در روستا ثبت شد...

ايجاد کارگاههاي توليدي
ايجاد انجمنهاي زيست محيطی

شنيدن بحثهاي افراد مخالف

...افتتاح بيش از  12کار گاه توليدي براي محصوالت روستا در اين روستا انجام شد که االن چند تا از اين کارگاهها فعال هستند...
 در راستاي حفظ بومگردشگري منطقه انجمنهاي محيط زيستی مختلفی تشکيل شدند... چند گروه  NGOتشکيل شده... انجمنهاي مختلف در روستا تشکيل داديم مثل :انجمن سبز زردوئی براي احياي محيط زيست روستا که در آنهمه به تميز کردن روستا میپردازند...
در اغلب فعاليتها هميشه در ابتدا افرادي هستند که با ايدههاي جديد مخالفند ،اما بايد به هر طريق ممکن با آنها
هم مدارا کرد؛ به سخنان آنها هم گوش داد و از نظرات آنها هم استفاده کرد .اين موضوع باعث میگردد که آنها هم
به جمع مردم بازگردند...

رستمی و حيدري :مطالعه موردي دستاوردهاي اتاق فکر روستايی...
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مهاجرت معکوس

کاهش نرخ مهاجرت

در مدت يک سال گذشته( )1395عالوه بر اينکه مهاجرتی نداشت  6مورد مهاجرت معکوس هم
داشت......

رفع مشکالت خانوادههاي مهاجر

اين خانوادهها در شهر مشکالت عديدهاي داشتند از جمله :بيکاري و عدم وجود در آمد کافی  ،اما با
مراجعه به روستا

برند سازي

بازاريابی و بازارگرايی

بازار پسندي

در بحث ديگري که ما کار کرديم بحث نان سنتی ،صنايع دستی ،بازيهاي فکري ،پرورش پرندگان
بومی ،دهکده زنبور عسل بود و  ...ما اسم همه اينها را گذاشتيم ئاتوورگه که برندي بشه براي همهشان...
 گيوه اي که در اورامانات بود فقط گيوه سفيد بود آن هم فقط مخصوص آقايان و در يک فصل خاصپوشيده میشد ....رقيب ها زياد بودند در بازار بايد يک محصول جديد توليد می کرديم ...امديم ايده داديم
که بياييم گيوه ها را رنگی کنيم ...فهميديم مردم مناطق کرد به گيوه سفيد عادت کرده اند و گيوه رنگی
نمی پوشند ...گيوه رنگی زنان توليد کرديم...
 واحد منبت کاريمان به واحد قصابی روستا هست ميره و شاخ بزها را جمع ميکنه .اين شاخ بزها راميخره از اين افراد  100هزار تومن ،هر شاخ  1000تومن و در نمايشگاه اين روستا  20ميليون تومن
فقط شاخ بز فروش ميره يعنی منبت کاري را از روي چوب انتقال ميدن روي شاخ بز و حيوانات اهلی...

(منبع :يافتههاي پژوهش)

بحث و نتيجه گيري

نتايج پژوهش نشان داد که اتاق فکر روستايی به-
عنوان يک الگوي مديريتی کارآمد توانسته است
دستاوردهاي مثبتی را در روستاي زردوئی بههمراه
داشته باشد .در ادامه بهتحليل هر يک از اين دستاوردها
پرداخته شده است:
 بر اساس دادههاي اکتشافی استخراج شده ،يکی ازمهمترين دستاوردهاي اتاق فکر روستايی در روستاي
مورد مطالعه مشارکت اهالی روستا است .بهنظر میرسد
اتاق فکر روستايی توانسته باشد ساختار مناسب براي
مشارکت زنان و مردان روستايی با گروههاي سنی
مختلف در بسياري از زمينهها نظير مشارکت مالی در
طرحهاي توسعهاي و عمرانی را فراهم آورد.
) Alavitabar (2012در پژوهش خود به اين مسئله
اشاره میکند و اظهار مینمايد در صورتیکه ساختار
مناسب براي مشارکت روستاييان فراهم شود ،آنان در
طرحهاي عمرانی روستايی مشارکت بيشتري خواهند
نمود؛ چرا که به نقل از ( Gauteter (2000و ()2007
 Eftekhariاين ساختار خواهد توانست زمينه را براي
تصميمگيري مردمساالرانه و به دنبال آن ،مشارکت
همهجانبه روستاييان فراهم نمايد .اين همان اتفاقی
مثبتی است که در روستايی زردوئی رخ داده است.
تحليل عميقتر اين يافته نشان میدهد ،اين مشارکت در
تمامی سطوح يعنی تصميمگيريها ،تصميمسازيها،

مشارکت در عمل و اجرا و مشارکت در سطح نظارت به-
وقوع پيوسته است .توجه به اين مسئله از آنجا اهميت
دارد که مشارکت عالوه بر بهوجود آوردن آثار مثبت در
جامعه ،روحيه همکاري دسته جمعی ،رشد استعدادها و
خالقيتها ،احساس مسئوليتپذيري و متعهد بودن به
دستاوردهاي طرح را افزايش میدهد و پايداري جامعه را
پژوهشگر میسازد ).(Sheikh Hassani et al., 2010
 مسئلهمحوري و حل مشکالت اساسی روستايياناز ديگر دستاوردهاي اتاق فکر روستايی است .بر اساس
بررسیهاي ميدانی ،جلسههاي اتاق فکر روستايی بر
مبناي نياز اهالی روستا تشکيل میشود و در اين جلسه-
ها مباحثی مورد توجه قرار میگيرند که از نيازهاي
اساسی روستاييان بهشمار میآيند .درنتيجه طرحهايی
هم بهتصويب میرسند که جزو نيازهاي واقعی آنها
محسوب میشوند .حاصل چنين اقداماتی ،دو پيامد
مثبت ديگر را با خود به همراه داشته است؛ اول آنکه
چون طرحها بر اساس نياز طراحی شده اند ،مردم روستا
با عالقه و پشتکار فراوان خواهان مشارکت همه جانبه و
اجراي آن در روستا هستند .ديگر آنکه احتمال شکست
طرح و مشکل مديريتی آن بعد از به ثمر رسيدن نيز
خود بهخود حل خواهد شد؛ زيرا همکاري مردم ضامن
بقا ،استمرار و مديريت طرح خواهد بود.
 يکی از مهمترين مشکالت مناطق روستايی کشورموضوع ديوانساالري و پيچوخمهاي اداري است که
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مردم روستا را به چالش میکشاند و انگيزه آنان را براي
کارهاي توليدي بهصورت چشمگيري کاهش میدهد،
اتاق فکر روستايی با انتخاب نمايندگان محلی توانسته
است اين مشکل را رفع نمايد و باعث تسهيل اين امور
شود .افزون براين ،رفتوآمد بيشتر مسئوالن به روستا
پس از تشکيل اتاق فکر ،خود عاملی اثرگذار بر کاهش
ديوانساالري و ايجاد روحيه مطالبهگري منطقی در بين
روستاييان بوده است.
 گزارشهاي ميدانی حاکی از آن است که اتاق فکرروستايی در بخش آموزش و در دو حوزه بهصورت فعال
عمل نموده است؛ در بخش اول آموزش زنان و مردان
روستايی بهصورت هدفمند و بر اساس تقاضاي بازار کار
صورت میگيرد که میتواند با توجه بهوضعيت سرمايه
طبيعی پايين روستا در تأمين معاش خانوارهاي
روستايی نقش بسزايی را ايفا نمايد و از طرف ديگر به-
واسطه اين آموزشها مردم بتوانند محصوالت بهتري را
بهگردشگران روستايی ارائه دهند که از کيفيت و
بازارپسندي بيشتري برخوردار باشد .در حوزه ديگر ،اين
اتاق اقدام بهپرورش مربيان محلی نموده که اين کار
باعث در دسترس بودن مربيان و کاهش هزينههاي
آموزش گروه وسيعی از اهالی مردم روستا شده است .در
رابطه با اين يافته نيز میتوان تحليل نمود؛ همانگونه
که )(Popzan et al., 201l & Mirdamadi et al., 2007
در پژوهش خود اشاره کردند آموزش روستاييان به ويژه
زنان روستايی از اهميت بسيار بااليی در توسعه روستايی
برخوردار است .دليل اين امر آن است که هرچند زنان
روستايی در ايران  60درصد فعاليتهاي کشاورزي63 ،
درصد فعاليتهاي دامداري و عمده فعاليتهاي باغداري
و همچنين فعاليتهاي پس از برداشت محصوالت شامل
فرآوري توليد را بر عهده دارند ،وليکن ،سهمشان از
آموزش بسيار ناچيز است ) .(Popzan et al., 2011اين
در حالی است که زنان میتوانند نقش مؤثري در بهره-
وري و بهبود و توسعه الگوهاي کارآمد در زمينههاي
مختلف مصرف منابع و امکانات مرتبط با فعاليتهاي
اقتصادي و اجتماعی در فضاهاي روستايی کشور را ايفا
نمايند (Ahmadi Shapour Abadi, 2009).با اين
تفاسير اتاق فکر روستايی با بهکارگيري زنان در

مشارکتها ،تصميمگيريها و آموزش آنها توانسته است
اين خالء را تا حدود زيادي مرتفع نمايد.
 از ديگر زمينههايی که اتاق فکر روستايی توانستهاست در آن به دستاوردي مثبت دست يابد ،بخش نخبه-
شناسی روستايی و جلوگيري از فرار مغزهاي روستايی
است .در اين زمينه اتاق فکر با ثبت اختراعات و
شناسايی مخترعان روستايی قادر بهجذب قشر وسيعی از
نخبگان روستايی شده است .حضور اين افراد در جلسه-
هاي همانديشی و ارائه ايدههاي خالقانه موجب اثربخشی
بيشتر اين جلسهها شده است .در رابطه با اين يافته می-
توان چنين استنباط نمود که در تضاد با تصور
گريزناپذيري مهاجرت (بهويژه در ميان اقشار دانش-
آموخته) و برتري گفتمانی شعار «شما بازنده خواهيد بود
اگر روستا را ترک نکنيد» )، (Mirdamadi et al, 2007
اتاق فکر توانسته است با اشتغالزايی براي دانش-
آموختگان و نخبگان روستايی از فرار مغزها تا حد زيادي
جلوگيري نمايد و ضمن تبديل دوباره روستا به محلی
براي کسب و کار و زندگی ،رؤياي روستاي تحصيلکرده
و بدون بيکار را به گونهاي چشمگير پژوهشگر نمايد.
 از ديگر دستاوردهاي شناسايی شده ،ظرفيتسازياست .بررسیها نشان میدهد آنچه در حال حاضر در
بخش مديريت روستايی کشور کمتر به آن پرداخته شده
و حتی در سالهاي گذشته جايگاه چندان مشخص و
مطلوبی نداشته است ،نگاه همهجانبه و همهسونگر به-
روستا بهعنوان مکانی با قابليت و ظرفيت باال براي
توسعه و عمران بوده است .متأسفانه طی دهههاي اخير،
نقاط روستايی تنها بهعنوان مکانهايی ترحم برانگيز،
فقير و نيازمند به کمکهاي دولتی مورد توجه قرار
گرفتهاند که بايد به هر صورت به آنها امکانات و خدمات
داده شود تا از جريان توسعه ملی عقب نمانند .چنين
ديدگاهی به مديريت روستايی باعث نوعی نگرش منفی
و ايجاد اين تصور شده است که روستا ،اصوالً ،جز
کشاورزي ظرفيت ديگري براي توسعه ندارد .چنين
برداشت هاي باعث انزوا طلبی و خروج محيط روستا از
& .(Ghanbari, 2009
چرخه توسعه ملی شد
) Sharifzadeh, 2011اين يافته مؤيد آن است که در
روستاهايی مانند زردوئی که واجد قابليتهاي فراوان
است میتوان ظرفيتهايی را به کمک اراده ،مشارکت و
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پشتکار مردم محلی ايجاد نمود که تا بهحال در هيچ
روستاي ديگري نظير آن وجود نداشته است (مانند:
تراسبندي صخرهها و کشت انگور) .اين ظرفيتسازي
نهتنها در بخش توليدي امکانپذير است ،بلکه در ديگر
حوزهها نيز امکان اجرايی نمودن آن وجود دارد .از جمله
اين حوزهها میتوان به قابليتهاي فرهنگی روستا که تا
بهحال مورد شناسايی و معرفی قرار نگرفتهاند؛ باالبردن
ظرفيتهاي اجتماعی مردم براي مشارکت؛ و توانايی
بحث و مذاکره با هم و نظاير آن اشاره کرد .بنابراين
شايد بتوان ظرفيت سازي را يکی از مهمترين و اساسی-
ترين دستاوردهاي اتاق فکر روستايی در روستاي زردوئی
قلمداد نمود.
 اشتغالزايی و به دنبال آن مهاجرت معکوس ازديگر پيامدهاي مثبت تشکيل اتاق فکر روستايی در
بستر مورد مطالعه بود .در اين خصوص ،مطالعات
)Shamsudini et al., (2010نشان داد حدود  80درصد
از مهاجران بر اثر جستجوي شغل و دستيابی بهدرآمد
بيشتر از روستاي خود کوچ میکنند .در تأييد اين يافته
نيز نتايج )Babaee et al., (2016نشان میدهد هرچقدر
اشتغالزايی در روستاها و درآمد روستاييان افزايش يابد،
روستاييان کمتر بهشهرها مهاجرت خواهند کرد و روند
مهاجرت معکوس از شهر به روستا نيز افزايش خواهد
يافت .از اينرو بهنظر میرسد همانگونه که اين
پژوهشگران و ) Ghasemi et al., (2014در پژوهش
خود اشاره مینمايند نزديکی به محل کار و برخورداري
روستا از خدمات و امکانات میتواند از داليل اصلی
شکلگيري مهاجرت معکوس در روستاي زردوئی باشد.
 بازاريابی و بازارگرايی محصوالت توليدي روستا ازديگر اقداماتی است که از سوي اتاق فکر روستايی بهطور
جدي در روستا دنبال شده است .بر کسی پوشيده نيست
که بازاريابی همواره يکی از مهمترين دغدغههاي بخش
کشاورزي کشور بوده است؛ چرا که روستاييان همواره با
مشکل بازاريابی و افزايش بیرويه دالالن ،واسطهها و
ميداندارن روبرو بودهاند و راهی مؤثر براي مقابله با آن
نداشتهاند (; Fotovati et al., 2013; al, 2012
;al., 2012 & Khalilian, 2010 Peikarporsan et
.)Babazadeh, 2007 Barabari, 2011

699

راستا مطالعه )Abdollahiyan et al. (2005

در اين
نيز تأييد مینمايد که نبود يک واحد سازمانيافته در
روستاها که بتواند محصوالت را جمعآوري و بهفروش
برساند ،سبب میشود تا اغلب فرآوردههاي روستايی به
صورت سوغات يا از طريق واسطهها در بازارهاي محلی
بهفروش برسنديا اينکه بدون رعايت اصول بازگشت
سرمايه از روستا خارج شوند .در نتيجه ارزش تجاري
بخش قابل مالحظهاي از محصوالت کشاورزي پايين و
ناچيز است .اين در حالی است که پژوهش Modi
) (2009بازاريابی روستايی را عاملی مهم در توسعه
مناطق روستايی برمیشمارد .با توجه به مطالب ذکر
شده ،اتاق فکر روستايی با ايجاد سازوکارها و ساختارهاي
مناسب توانسته است توليدات بومی را روزآمد نموده و
محصوالت بازار پسندتري را روانه بازارهاي هدف کند که
قبالً در مورد آنها پژوهش صورت گرفته و آماده دريافت
محصوالت سفارش شده خود هستند.
پيشنهادها

با توجه به دستاوردهاي مثبتی که اتاق فکر
روستايی ،در روستاي زردوئی به همراه داشته است
پيشنهاد میشود اين الگوي مديريتی در روستاهايی که
شباهت بااليی با بستر مورد مطالعه دارند به اجرا درآيد.
همچنين به نظر میرسد که مشارکت انجمنهاي محلی
در موفقيتهاي اين الگوي مديريتی بسيار تأثيرگذار
بوده است .از اين رو توصيه میشود در خصوص استفاده
از قابليت الگوهاي مديريت مشارکتی و بومی -محلی در
راستاي ترويج و تقويت الگوهاي مديريتی جديد پژوهش
جامعی صورت گيرد .چرا که شناسايی و تحليل
مختصات موفقيت اين الگوها کليد توسعه مديريت
روستايی خواهد بود.
تقدير و تشکر

بهاينوسيله از زحمات ،تالشهاي صادقانه و ارائه
اطالعات بسيار خوب جناب آقاي فريبرز عزيزي ،عضو
فعال اتاق فکر زردوئی و مدير مرکز کارآفرينی آتورگه
زردوئی در انجام پژوهش حاضر صميمانه تشکر و
قدردانی میشود.
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