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ABSTRACT
Due to the critical conditions of lake Urmia, the plan of “modeling local community
participation in lake Urmia restoration via establishment of sustainable agriculture and biodiversity
conservation” began in 2014 in the villages of the provinces of West Azerbaijan and East
Azerbaijan. One of the main objectives of this plan was to identify and extend livelihoods with low
water needs, which has been implemented in recent years in the form of the "diversifying the
livelihoods of rural households" (DLRH) project. Considering the importance of the project and the
various barriers facing its implementation, the main purpose of this applied research was to identify
internal and external factors affecting the implementation of DLRH project and formulate
diversification strategies for rural households in order to revitalize lake Urmia. The statistical
population of the research was 27 relevant experts and specialists in the Conservation of Iranian
Wetlands Project Office, Agriculture-Jihad Organizations, Departments of Environmental
Protection and Agricultural Technical-engineering Firms in the provinces of West Azerbaijan and
East Azerbaijan. In this research, first, internal (i.e., strengths and weaknesses) and external (i.e.,
opportunities and threats) factors affecting the implementation of DLRH project were identified
using SWOT technique. Then, the quantitative strategic planning matrix (QSPM) technique was
employed to prioritization of acceptable strategies for the development of the DLRH project. The
results of the SWOT technique showed that the DLRH project was in a competitive strategic
position (maximum-minimum) in West Azerbaijan province, implying that efforts should be made
to avoid threats by using strengths; while the strategic position of the project was in a position of
change of direction (minimum-maximum) in East Azerbaijan province, and consequently, it is
recommended to take advantage of the opportunities to eliminate the weaknesses of the project.
Eventually, according to the results of this study, the two main strategies to diversify the
livelihoods of rural households in West Azerbaijan province, respectively, were included
"professional empowerment and promotion of villagers' cognitive and skill areas" and "emphasis
on the use of female facilitators in the structure of administrator firms of the project; these
strategies in East Azerbaijan province also were included "development of production clusters in
order to integrate and synergy rural small businesses", "more attention to facilitating the marketing
of products".
Keywords: Professional empowerment; Development of production clusters; Sustainable
livelihood; Wetland conservation.
EXTENDED ABSTRACT
Objectives
Wetlands are dynamic habitats that form the vital link between land and water. In fact, wetlands
can be considered the most important, valuable and complex ecosystems on earth. Despite the
importance of wetlands, which have long been known to mankind, they are also one of the most
fragile and vulnerable habitats on earth. There are about 105 wetlands in Iran, which evidence
shows that about 70% of them have been lost. Due to the importance of this issue, in recent years,
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various programs and measures have been taken to preserve and rehabilitate wetlands in the
country, one of the most important of which is the plan of “modeling local community participation
in lake Urmia restoration via establishment of sustainable agriculture and biodiversity
conservation”. So far, this plan has been carried out in seven different phases in more than 183
villages in the provinces of West Azerbaijan and East Azerbaijan, by focusing on the two projects
of establishing sustainable agriculture and diversifying the livelihoods of rural households (DLRH).
Considering the importance of the DLRH project and the various barriers facing its
implementation, the main purpose of this applied research was to identify internal and external
factors affecting the implementation of DLRH project and formulate diversification strategies for
rural households in order to revitalize lake Urmia.
Methods
The research method of the current study in terms of the nature, rate and degree of control and
method of data collection was quantitative, non-experimental and field research, respectively. The
statistical population of the research was 27 relevant experts and specialists in the Conservation of
Iranian Wetlands Office, Agriculture-Jihad Organizations, Departments of Environmental
Protection and Agricultural Technical-engineering Firms in the provinces of West Azerbaijan and
East Azerbaijan. In this research, , first, internal (i.e., strengths and weaknesses) and external (i.e.,
opportunities and threats) factors affecting the implementation of DLRH project were identified
using SWOT technique. Then, the quantitative strategic planning matrix (QSPM) technique was
employed to prioritization of acceptable strategies for the development of the DLRH project.
Findings
The results of the study indicated that "possibility of using new communication technologies,
especially virtual networks to introduce the project and help market the products", "villagers'
positive mentality and attitude towards the project and participation in it" and "existence of active
community based organizations in the region" were the most important opportunities and
conversely, "existence of cultural barriers in rural areas for women to participate in the project" and
"poor financial capacity of local people and lack of initial capital to start related businesses" were
the most important threats related to the DLRH project. Moreover, "reducing the livelihood
dependence of villagers on water and soil resources (due to the development of non-agricultural
occupational activities)", "empowering local communities with the training" and "creating
environmental sensitivities and drawing the attention of local people to the protection of Lake
Urmia" were the main strengths of the project, respectively. On the contrary, "insufficient attention
and support of sales and marketing" and "low income and economic profit of the jobs created" were
the key weaknesses of the project. Overall, the results of the SWOT technique showed that the
DLRH project was in a competitive strategic position (maximum-minimum) in West Azerbaijan
province, implying that efforts should be made to avoid threats by using strengths; while the
strategic position of the project was in a position of change of direction (minimum-maximum) in
East Azerbaijan province, and consequently, it is recommended to take advantage of the
opportunities to eliminate the weaknesses of the project
Conclusion
Eventually, according to the results of this study, the two main strategies to diversify the
livelihoods of rural households in West Azerbaijan province, respectively, were included
"professional empowerment and promotion of villagers' cognitive and skill areas" and "emphasis
on the use of female facilitators in the structure of administrator firms of the project; these
strategies in East Azerbaijan province also were included "development of production clusters in
order to integrate and synergy rural small businesses", "more attention to facilitating the marketing
of products".
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چکيده
با توجه به شرايط بحراني درياچه اروميه ،طرح «همکاري در احياي درياچه اروميه از
طريق مشارکت جوامع محلي در استقرار کشاورزي پايدار و حفاظت از تنوعزيستي» از سال
 1393در سطح روستاهاي استانهاي آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي شروع به اجرا کرد.
يکي از اهداف اصلي اين طرح ،شناسايي و ترويج شيوههاي معيشتي با نياز آبي کم بود که در
سالهاي اخير در قالب پروژه تنوعبخشي به معيشتهاي خانوارهاي روستايي عملياتي شده
است .با در نظر گرفتن اهميت اين پروژه و موانع پرشمار فراروي اجراي آن ،هدف اصلي اين
پژوهش کاربردي ،شناسايي عوامل داخلي و خارجي تأثيرگذار بر اجراي پروژه و تدوين
راهبردهاي تنوعبخشي به معيشتهاي خانوارهاي روستايي در راستاي احياي درياچه اروميه
بود .جامعه آماري اين پژوهش را  27نفر از کارشناسان و متخصصان ذيربط در دفتر طرح
حفاظت از تاالبهاي ايران ،سازمانهاي جهاد کشاورزي ،ادارات کل حفاظت محيطزيست و
شرکتهاي فني -مهندسي کشاورزي در استانهاي آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي
تشکيل دادند .در اين پژوهش ،ابتدا با بهرهگيري از تکنيک  SWOTاقدام به شناسايي عوامل
داخلي (نقاط قوت و نقاط ضعف) و خارجي (فرصتها و تهديدها) تأثيرگذار بر اجراي
پروژه تنوعبخشي به معيشتهاي خانوارهاي روستايي شد .سپس ،با استفاده از تکنيک ماتريس
برنامهريزي راهبردي کمّي ( )QSPMبه اولويتبندي راهبردهاي قابل قبول در راستاي تنوع-
بخشي به معيشتهاي خانوارهاي روستايي پرداخته شد .نتايج تکنيک  SWOTنشان داد که
پروژه تنوعبخشي به معيشتهاي خانوارهاي روستايي در استان آذربايجان غربي در موقعيت
رقابتي يا حداکثر -حداقل قرار داشت و در نتيجه ،بايد تالش شود با استفاده از نقاط قوت از
تهديدات آن دوري شود؛ در حالي که در استان آذربايجان شرقي فضاي راهبردي پروژه در
موقعيت تغيير جهت يا حداقل-حداکثر قرار گرفت ،و در نتيجه ،توصيه ميشود که با بهره
جستن از فرصت ها ،نقاط ضعف پروژه برطرف شود .در نهايت با توجه به نتايج اين پژوهش،
دو راهبرد اصلي تنوعبخشي به معيشتهاي خانوارهاي روستايي در استان آذربايجان غربي به
ترتيب اولويت شامل "توانمندسازي حرفهاي و ارتقاء عرصههاي شناختي و مهارتي
روستاييان" و "تأکيد بر استفاده از تسهيلگران زن در ساختار تيم تسهيلگري شرکتهاي
مجري پروژه" ،و در استان آذربايجان شرقي نيز شامل "توسعه خوشههاي توليد در راستاي
انسجامبخشي و همافزايي کسب و کارهاي روستايي خرد" و "توجه بيشتر به تسهيل
بازاريابي محصوالت توليد شده" ،بودند.
واژههاي کليدي :توانمندسازي حرفهاي؛ توسعه خوشههاي توليد؛ حفاظت از تاالب؛
معيشت پايدار.
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مقدمه
زيستگاههاي تاالبی يکی از با اهمیتترين
اکوسیستمهاي طبیعی کره زمین هستند که از ديرباز
نقش بسزايی در توسعه جوامع پیرامون خود ايفا کرده-
اند .منافع متعدد تاالبها از جمله کنترل آبهاي
زيرزمینی ،تعديل شرايط اقلیمی ،تأمین معیشت جوامع
محلی از طريق صید ،دامداري و کشاورزي ،تصفیه
طبیعی آب ،پااليش و حذف آاليندهها ،طبیعتگردي و
غیره ،آنها را در زمره مهمترين و ارزشمندترين زيست-
بومهاي جهان قرار داده است به نحوي که بسیاري از
تمدنهاي بزرگ بشري در حاشیه تاالبها شکل گرفته-
اند ( Salehi & Qolamdoust, 2013; Conservation of
 .)Iranian Wetlands Project, 2019در واقع ،تاالبها از
جمله نظامهاي حیاتبخشی بهشمار میروند که مطلقا
جايگزين ندارند؛ تنوعزيستی ،تنوع ژنتیکی و تنوع گونه-
هايی که در تاالبها زندگی میکنند از اهمیت بااليی
برخوردار هستند و امروزه به عنوان يک منبع درآمد
براي خانوارها بويژه در مناطق محروم به حساب میآيند
( .)Mola & Obodi, 2015با اين وجود ،شواهد نشان
میدهد که تاالبها در عینحال جزو آسیبپذيرترين
زيستگاهها نیز محسوب میشوند که اين مسأله ناشی از
خشکاندن و تغییر کاربري ،ايجاد آلودگی و برداشت بی-
رويه از گونههاي تاالبی است (.)Taheri Yazdi, 2008
بههرحال ،از بین رفتن تاالبها پیامدهاي ناگواري را
براي انسانها و تنوعزيستی به همراه داشته است که از
اين بین میتوان به مواردي نظیر هجوم ريزگردها،
تغییرات آب و هوا ،تخريب منابع پايدار آب ،از بین رفتن
معیشت روزمره مردم محلی و ساير موارد اشاره کرد
(.)Conservation of Iranian Wetlands Project, 2019
با توجه به شرايط زمینشناسی ،توپوگرافی و اقلیمی
ايران ،انواع متفاوتی از تاالبها در کشور شکل گرفتهاند
به طوري که بر اساس اطالعات سازمان محیطزيست
ايران ،در حدود  105تاالب در کشور وجود دارد که در
مجموع بیش از سه میلیون هکتار مساحت دارند
( Conservation of Iranian Wetlands Project Office,
 .)2020در اين بین ،درياچه ارومیه بهعنوان يکی از شش
حوضه آبريز ايران ( )Mohammadzade et al., 2015با
مساحتی حدود  5000کیلومتر مربع ،يکی از بزرگترين

درياچههاي دائمی شور در جهان و بزرگترين درياچه
خاورمیانه است ( .)Karbassi et al., 2010بهرغم اهمیت
درياچه ارومیه ،بررسیها نشان میدهد که روند نزولی
آب درياچه پس از دوران پرآبی آن ،از سال  1374شروع
شده و طی بیش از  20سال ،تراز درياچه بیش از هشت
متر افت کرده است .بهعبارت دقیقتر ،بر اساس اعداد و
اطالعات ثبت شده ،آب درياچه در  20سال اخیر به طور
متوسط سالیانه با افت  40سانتیمتري مواجه بوده است.
با توجه به عمق کم درياچه ارومیه ،اين میزان افت تراز
منجر به خشکی درصد قابل مالحظهاي از سطح درياچه
شده و بیش از  30میلیارد مترمکعب از حجم آب آن در
اثر تبخیر و عدم ورود منابع آب کافی از بین رفته است
( Lake Urmia Rehabilitation National Committee,
 .)2015در چنین شرايطی ،درياچه ارومیه بهويژه در يک
دهه گذشته بهدلیل کاهش شديد سطح آب و افزايش
شوري ،با شرايط بسیار بحرانی مواجه شده است .افزون
بر اين ،بسیاري از تاالبهاي اقماري اطراف درياچه نیز
در اثر اجراي طرحهاي زيربنايی ،تغییر کاربري زمین و
آلودگی و کاهش جريانهاي ورودي آب آسیب ديدهاند.
اين مشکالت ،تنوعزيستی اين مجموعه تاالبی را که از
اهمیت بینالمللی برخوردار بوده و براي جوامع محلی
اهمیت حیاتی دارد ،به شدت در معرض خطر قرار داده
( Conservation of Iranian Wetlands Project Office,
 )2021و بهويژه اثرات منفی مختلفی را روي تمام ابعاد
معیشت پايدار روستايی گذاشته است ( Halimeh et al.,
 .)2020با توجه به وجود چنین شرايطی ،درياچه ارومیه
بهعنوان يک ثروت ملّی نیازمند مداخله جهت جلوگیري
از زوال هر چه بیشتر آن است ()Salehnia et al., 2016
که اين موضوع سبب شده است تا توجه نهادهاي ملی و
بینالمللی به درياچه ارومیه به منزله يکی از کانونهاي
بحران آبی در کشور معطوف شود .در اين خصوص و به-
منظور اقدامی بینالمللی در راستاي مواجهه با اين
چالش ،در سالهاي گذشته درياچه ارومیه و تاالبهاي
اقماري آن به منزله يکی از سايتهاي پايلوت «طرح
حفاظت از تاالبهاي ايران» انتخاب شدند .طرح حفاظت
از تاالبهاي ايران با نگاهی برنامهمحور در راستاي
استقرار و گسترش رويکرد مديريت جامع بومی از سال
 1384با حمايت برنامه توسعه ملل متحد ( United
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 ،)Nations Development Programmeتسهیالت
محیطزيست جهانی ( Global Environmental
 )Facilityو سازمان حفاظت محیطزيست ايران آغاز شد
( .)Sayah & Haghighi, 2021هدف اصلی اين برنامه،
کاهش يا حذف دائمی تهديدها و بهطورکلی پايداري و
بقاء اکوسیستمهاي تاالبی ايران از طريق آگاهیسازي،
ظرفیتسازي و مشارکت فعال جوامع محلی و مديريت
پايدار منابع آب و خاک در مناطق روستايی واقع شده
در پیرامون تاالبهاي منتخب از جمله درياچه ارومیه
بود .اجراي موفقیتآمیز طرحهاي نمونه کشاورزي پايدار
و تجارب و نتايج به دست آمده از آنها زمینه شروع طرح
جديدي با عنوان «همکاري در احیاي درياچه ارومیه از
طريق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزي
پايدار و حفاظت از تنوعزيستی» را از سال  1393فراهم
آورد که تا زمان حال نیز ادامه يافته است به نحوي که
طی هفت فاز مختلف در بیش از  183روستاي
استانهاي آذربايجان غربی و آذربايجان شرقی اجرا شده
است .شايان ذکر است که تمرکز عمده اين طرح روي دو
فعالیت اصلی استقرار تکنیکهاي کشاورزي پايدار در
راستاي کاهش مصرف آب و کودهاي شیمیايی و در
عینحال تنوعبخشی به معیشتهاي خانوارهاي روستايی
در راستاي کاهش فشار بر منابع آب و خاک و در نهايت
کمک به حفظ درياچه ارومیه و تاالبهاي اقماري آن
است ( Conservation of Iranian Wetlands Project
 .)Office, 2021با توجه به محدوده موضوعی پژوهش،
اين مطالعه روي پروژه تنوعبخشی به معیشتهاي
خانوارهاي روستايی متمرکز شده است که در ادامه به
توضیح و تبیین اين پروژه پرداخته میشود.
بهطورکلی ،تنوعبخشی به معیشت روستايی را
میتوان بهعنوان فرايندي تعريف کرد که بر مبناي آن
هر خانوار مجموعه متنوعی از فعالیتها و قابلیتهاي
حمايتی اجتماعی را براي بقا و بهبود استانداردهاي
زندگی خود بهکار میگیرد .بهعنوان مثال ،خانوار
روستايی میتواند مجموعهاي از فعالیتهاي معیشتی
نظیر تولید محصوالت کشاورزي ،کارگري ،دامداري و
بنايی را به منظور ايجاد يا تکمیل نیازهاي مربوط به
درآمد و امرار معاش خود با يکديگر ترکیب کند .ترکیب
فعالیتها بستگی به توانايی خانوار در دسترسی به
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فرصتهاي معیشتی مختلف دارد (
 .)Eftekhari et al., 2014بهعبارت دقیقتر ،تنوعبخشی
به فعالیتهاي اقتصادي و منابع درآمدي خانوارهاي
روستايی به مفهوم مشارکت روستايیان در فعالیتهاي
متعدد کشاورزي و غیرکشاورزي است که زمینه را براي
ايجاد تغییر و تحوالت ساختاري در اقتصاد مناطق
روستايی مهیا میسازد و نقش مهمی در تقويت
توانمنديهاي اقتصادي-اجتماعی و بهبود استانداردهاي
زندگی ساکنان ايفا میکند ( .)Kola et al., 2012در
واقع ،تنوعبخشی به اقتصاد بهعنوان يک راهحل منطقی
تالش میکند تا با معرفی صنايع و فعالیتهاي جديد
زمینه را براي کاهش میزان وابستگی مناطق روستايی به
منابع پايه طبیعی فراهم کند (.)Page & Beshiri, 2003
با توجه به اهمیت موضوع ،در چند سال گذشته طرح
حفاظت از تاالبهاي ايران به موازات توسعه فعالیتهاي
مرتبط با کشاورزي پايدار ،بهبود الگوي معیشتی
روستايیان را به سود حفاظت از منابع آبی و زيستبوم-
هاي تاالبی هدف قرار داده است به نحوي که همچنان
که اشاره شد ،در حال حاضر پروژه تنوعبخشی به
معیشتهاي خانوارهاي روستايی يکی از فعالیتهاي
اصلی طرح "همکاري در احیاء درياچه ارومیه از طريق
مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزي پايدار و
حفاظت از تنوعزيستی" محسوب میشود .در پروژه
تنوعبخشی به معیشتهاي خانوارهاي روستايی تالش بر
اين است تا نشان داده شود که میتوان با تنوعبخشی به
منابع کسب درآمد خانوارهاي جامعه هدف از فعالیت-
هايی که بر منابع آب و خاک فشار میآورد کاسته و
فعالیتهاي درآمدزاي ديگري را جايگزين آنها کرد.
هدف نهايی از کاهش تکیه خانوارهاي روستايی به منابع
آب و خاک فراهم کردن شرايط مناسب براي طرح
مسأله سهم آب زيستمحیطی درياچه ارومیه است .آنچه
مسلم است ،پايداري فعالیتهاي صورت گرفته و برنامه-
ريزي شده براي آينده در راستاي احیاي درياچه ارومیه
مستلزم سطحی از آسودگی جامعه بهرهبردار از منابع
درآمدي خود است .تنوعبخشی به منابع درآمدي
خانوارهاي روستايی ،جداي از کاهش فشار بر منابع آب
و خاک ،موجب باال رفتن آستانه تحمل جامعه محلی در
برابر نوسانات بازار محصوالت کشاورزي و تغییرات
Roknedin
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اقلیمی (خشکسالی و ديگر پديدههاي طبیعی
غیرمترقبه) میشود .با توجه به ماهیت فعالیت تنوع-
بخشی به معیشتهاي خانوارهاي روستايی ،اصلیترين
مراحل و اقدامات اجراي اين پروژه بهشرح زير است
( Conservation of Iranian Wetlands Project Office,
:)2021
 -1امکانسنجی بسیج بهرهبرداران براي تنوعبخشی
به معیشتهاي روستايی؛
 -2شناسايی راهبردهاي معیشتی روستايیان؛
 -3ايجاد کارگروههاي محلی براي هر گزينه
معیشتی درآمدزاي سازگار با پايداري منابع آبی و
زيستبومهاي تاالبی؛
 -4ظرفیتسازي اعضاي گروهها جهت انجام
فعالیتهاي گروهی ،مديريت مشارکتی ،راهاندازي کسب
وکارهاي سودآور سازگار با امکانات منابع آبی ،روشهاي
تأمین منابع مالی خرد ،شناخت و درک بیشتر نسبت به
شرايط اقلیمی پیرامون خود و مانند آن؛
 -5تهیه و تدوين مشارکتی طرح کسبوکارهاي
خرد؛ و
 -6مستندسازي هر مرحله از فعالیتها و ارايه نتايج
به دستآمده به دستگاههاي ناظر و کارفرما در زمانهاي
مقرر.
الزم به ذکر است که مسئولیت اجراي فعالیتها و
پروژههاي مرتبط با طرح «همکاري در احیاي درياچه
ارومیه از طريق مشارکت جوامع محلی در استقرار
کشاورزي پايدار و حفاظت از تنوعزيستی» (از جمله
پروژه تنوعبخشی به معیشتهاي خانوارهاي روستايی) بر
عهده دفتر طرح حفاظت از تاالبهاي ايران است که از
طريق عقد قرارداد با تشکلهاي غیردولتی ،پشتیبانی-
هاي الزم براي اجراي پروژهها در سطح میدانی را به
عمل میآورد .تشکلهاي غیردولتی که بهطور عمده
شامل شرکتهاي فنی -مهندسی کشاورزي میشوند،
مجموعههاي غیردولتی در سطح محلی هستند که در
واقع همکار اصلی اجراي پروژهها محسوب میشوند .به-
بیان ديگر ،مجري اصلی انجام اقدامات مرتبط با پیاده-
سازي پروژهها در هر يک از سايتهاي تعیین شده از
يک کانون (مجموعه سايتهاي موجود در يک

شهرستان) ،شرکتهاي فنی -مهندسی کشاورزي
هستند (.)Sayah Mofzeli & Sadat Rahmati, 2017
ارزيابی پروژه تنوعبخشی به معیشتهاي خانوارهاي
روستايی در سطح روستاهاي استانهاي آذربايجان
شرقی و آذربايجان غربی حاکی از آن است که به رغم
برخی اثرات و پیامدهاي مثبت ناشی از اجراي اين پروژه
بويژه افزايش منابع ايجاد درآمد ،تنوع در معیشت خانوار
و افزايش میزان درآمد ،شدت اثرگذاري اين پروژه در
سطح نسبتا پايینی قرار داشته و مسايل و موانع مختلفی
بر سر راه اجراي اين پروژه قرار دارد که سبب شده است
تا میزان اثربخشی آن تا حدود زيادي کاهش يابد
( Conservation of Iranian Wetlands Project Office,
 .)2020, 2021به هر حال ،از آنجايی پروژه تنوعبخشی
به معیشتهاي خانوارهاي روستايی يک اقدام مستمر در
قالب طرح «همکاري در احیاي درياچه ارومیه از طريق
مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزي پايدار و
حفاظت از تنوعزيستی» بهشمار میآيد و در حال حاضر
نیز در مرحله برنامهريزي جهت شروع فازهاي آتی است
و پیشبینی میشود که اجراي آن در ساير روستاهاي
استانهاي آذربايجان شرقی و آذربايجان غربی نیز ادامه
پیدا کند ،ضروري است به واسطه مطالعه و شناخت
دقیق عوامل بازدارنده و پیشبرنده اين پروژه ،زمینه
براي اجراي اثربخشتر آن در فازهاي آتی از طريق
تدوين راهبردهاي مناسب مهیا شود .بر اين اساس ،اين
مطالعه با استفاده از تکنیک  SWOTبه دنبال شناسايی
و واکاوي عوامل درونی و بیرونی تأثیرگذار بر اجراي
پروژه تنوعبخشی به معیشتهاي خانوارهاي روستايی و
در نهايت ،تدوين راهبردهاي کاربردي در راستاي توسعه
پروژه بود .در ادامه با توجه به هدف پژوهش ،بهطور
خالصه به مرور نتايج برخی از پژوهشهاي مرتبط
داخلی و خارجی پرداخته شده است.
 )2014( Roknedin Eftekhari et al.در تحلیل نقش
تنوع معیشتی در تابآوري خانوارهاي روستايی در
شرايط خشکسالی در استان اصفهان به اين نتیجه
رسیدند که اتخاذ رويکرد تنوع معیشتی منجر به تاب-
آوري بیشتر خانوارها در شرايط خشکسالی شده است.
نتايج اين تحقیق نشان داد در روستاهايی که در معرض
خشکسالی شديدتري قرار داشتند ،اين تنوع معیشتی
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بیشتر به چشم میخورد.
( )2016در انتخاب راهبرد بهینه معیشت پايدار در
مواجهه با خشکسالی با استفاده از مدل ترکیبی
 SWOT-TOPSISدر شهرستان هشترود دريافتند که
راهبرد تهاجمی بهترين راهبرد جهت دستیابی به
معیشت پايدار روستاهاي مورد مطالعه بود .همچنین،
نتايج به دست آمده از تکنیک  TOPSISنشان داد که
فرصتها و نقاط قوت به ترتیب بیشترين تأثیر را بر
پايداري معیشت ساکنان داشتندKarimzadeh et al. .
( )2016در بررسی نقش تنوعبخشی به فعالیتها در
پايداري اقتصاد روستايی در شهرستان میاندوآب
مشخص کردند که بین تنوع اقتصادي و پايداري رابطه
مثبت و معنیداري وجود داشت .همچنین ،بیشترين
میزان تأثیر متنوعسازي اقتصاد روستايی مربوط به
شاخص اشتغال و کمترين آن مربوط به شاخص تولید
بود .با توجه به نتايج اين پژوهش ،تنوعبخشی به
فعالیتهاي اقتصادي موجب افزايش فرصتهاي شغلی،
باال رفتن انگیزه جهت بهبود وضعیت کار و فعالیت،
بهبود میزان اشتغال در حوزه خدماتی ،افزايش سرمايه-
گذاري و کاهش مهاجرت جوانان روستايی شده است .در
مطالعه ديگري )2018( Savari et al. ،به تدوين
راهبردهاي پايدارسازي معیشت کشاورزان کوچکمقیاس
و آموزش مسیر راهبردهاي معمول از گذرگاه پايداري و
آسیبپذيري در شرايط خشکسالی پرداختهاند .با توجه
به نتايج اين پژوهش ،مهمترين راهبردها به ترتیب شامل
متنوعسازي منابع معیشتی و فعالیتهاي غیرزراعی
همراه با گسترش کشتهاي گلخانهاي با استفاده از
زيرساختهاي مناسب در منطقه و تدوين طرحهاي
مناسب ظرفیتسازي جوامع کشاورزي در مقابله با
مخاطرات با تشکیل خوشههاي دانش روستايی و توسعه
زيرساختهاي مورد نیاز جهت حفظ معیشت بودند.
 )2018( Barani et al.در طراحی الگوي معیشت
زيستبوم پايدار در روستاي هجیج مشخص کردند که
مردم اين روستا با بهرهگیري از مجموعهاي از داشتههاي
طبیعی ،اجتماعی ،انسانی ،فیزيکی ،دانش بومی و
فرهنگی ،راهبردهاي متنوعی را براي نگهداري زيستبوم
خود از ديرباز در پیش گرفتهاند؛ اما هجوم پیامدهاي
منفی و عنصرهاي مداخلهگر ،زندگی اين الگوي پايدار را
Asghari Saraskanrud et al.
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در زمان کنونی به خطر انداخته که اين مسأله نیازمند
توجه جدي است .به همین ترتیبMohammadi & ،
 )2019( Rostamiدر مطالعه خود راهبردهاي متنوع-
سازي اقتصاد روستاها در شهرستان مريوان را بررسی
کردهاند .نتايج اين پژوهش حاکی از آن بود که تنوع
توانهاي طبیعی ،اقتصادي و اجتماعی جهت تنوعبخشی
اقتصادي روستاها ،مهمترين نقطه قوت؛ عدم ايجاد
زمینههاي ايجاد مشاغل تبديلی کشاورزي و دامداري،
مهمترين نقطه ضعف؛ حرکت نظام اقتصادي کشور به
بازگشايی مرزها و سیاست تجارت درهاي باز خارجی،
مهمترين فرصت و تبلیغات منفی مبنی بر عدم امنیت
در مناطق مرزي نیز مهمترين تهديد مؤثر بر عملکرد
مطلوب متنوعسازي اقتصادي در سطح روستاهاي
منطقه بودند .همچنین ،راهبردهاي مؤثر براي تنوع-
بخشی اقتصادي روستاهاي منطقه ،راهبردهاي تهاجمی
بودند .در نهايت )2020( Shamsi et al. ،در سنجش آثار
تنوع فعالیتهاي اقتصادي بر سطح رفاه جامعه روستايی
در بخش مرکزي شهرستان کرمان نشان دادند که بین
تنوعزيستی و رفاه زيستی رابطه مثبت و معنیداري
وجود داشت .همچنین ،میانگین ابعاد تنوع اقتصادي
شامل تعدد فعالیتهاي اقتصادي ،امنیت و رضايت
شغلی و درآمدي و زمینه سرمايهگذاري در روستاهاي
مورد مطالعه در سطح ضعیفی بود.
 )2013( Abimbola & Oluwakemiدر بررسی
تنوعبخشی به معیشت و سطح رفاه خانوارهاي روستايی
در نیجريه به اين نتیجه رسیدند که اندازه خانوار ،سطح
درآمد کل خانوار و سطح تحصیالت سرپرستان خانوار،
عوامل اصلی تأثیرگذار بر انتخاب راهبردهاي معیشتی
بودند .همچنین ،بر اساس نتايج اين پژوهش ،توسعه
فعالیتهاي شغلی غیرکشاورزي بويژه در قالب خوشه-
هاي تولید اصلیترين راهبرد تکمیل درآمد کشاورزان و
در عین حال تثبیت رشد اقتصادي متوازن مناطق
روستايی بود )2019( Asfaw et al. .در بررسی اثرات
ناهمگون تنوعبخشی به معیشت بر سطح رفاه خانوارها
در صحراي آفريقا مشخص کردند که اثرات تنوعبخشی
به معیشت بر سطح درآمد خانوارها در کشورهاي
مختلف يکسان نبوده و نیازمند راهبردهاي متفاوتی بود.
به طور مشخص ،نتايج اين پژوهش نشان داد که تأثیر
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ايجاد تنوع در منابع درآمدي و تولیدي بر سطح رفاه
خانوارها در بین خانوارهاي فقیرتر معموال بیشتر از
خانوارها با وضعیت اقتصادي بهتر بود .در مطالعه
ديگري )2019( Okoror et al. ،اثرات تنوعبخشی به
معیشت بر وضعیت فقر کشاورزان در نیجريه را مورد
بررسی قرار دادهاند .نتايج اين پژوهش حاکی از آن بود
که اجراي راهبردهاي مختلف تنوعبخشی بويژه توسعه
فعالیتهاي غیرزراعی توانسته است سطح فقر کشاورزان
مورد مطالعه را بهطور معنیداري کاهش دهد .البته ،بر
اساس نتايج اين پژوهش کمک به بازاريابی محصوالت
تولید شده نیز يکی از اصلیترين راهبردهاي تنوعبخشی
به معیشت کشاورزان بود .همینطورAdzawla & ،
 )2020( Baumüllerدر بررسی اثرات تنوعبخشی به
معیشت بر آسیبپذيري اقلیمی با تأکید بر جنسیت در
شمال کشور غنا دريافتند که تنوعبخشی به معیشت
میتواند سطح آسیبپذيري اقلیمی را در بین خانوارهاي
روستايی بهطور معنیداري کاهش دهد؛ اگرچه ،اين
کاهش در بین مردان و زنان روستايی يکسان نبود.
در مجموع ،مرور ادبیات و پیشینه تجربی پژوهش
نشان داد که بیشتر مطالعات انجام گرفته در حوزه تنوع-
بخشی به معیشت روي بررسی اثرات تنوعبخشی در
حوزههايی همچون کاهش فقر و آسیبپذيري يا افزايش
توان تابآوري و رفاه خانوارهاي روستايی و يا پايدار
کردن اقتصاد روستايی متمرکز شدهاند؛ اين درحالیاست
که تعداد اندکی از اين مطالعات با تحلیل جامعتر
موضوع و شناسايی عوامل داخلی (شامل نقاط قوت و
نقاط ضعف) و عوامل خارجی (شامل فرصتها و
تهديدها) مرتبط ،به تدوين و ارايه راهبردهاي
پايدارسازي و تنوعبخشی به معیشت روستايیان و
کشاورزان پرداختهاند .از سوي ديگر ،اگرچه همانطور که
اشاره شد ،در سالهاي اخیر پژوهشهاي پرشماري در
زمینه تنوعبخشی به معیشت روستايی انجام گرفته
است ،اما بیشتر اين مطالعات با داشتن نگاه تکبعدي،
بهطور عمده بهبود اقتصاد روستا و معیشت روستايیان را
مد نظر قرار داده و ارتباط تنوعبخشی به معیشتهاي
روستايی با مسايل زيستمحیطی بويژه حفظ و احیاي
تاالبها از جمله درياچه ارومیه را کمتر مورد بررسی
قرار دادهاند .با توجه به مطالب اشاره شده ،در اين

پژوهش تالش شده است تا با استفاده از تحلیل
بررسی جامعتري نسبت به اجراي پروژه تنوعبخشی به
معیشتهاي خانوارهاي روستايی در استانهاي
آذربايجان شرقی و آذربايجان غربی و در نهايت شناسايی
راهبردهاي اثربخش براي توسعه اين پروژه در راستاي
احیاي درياچه ارومیه انجام گیرد.
SWOT

مواد و روشها
اين پژوهش از نظر هدف کاربردي ،از لحاظ روش،
توصیفی -تحلیلی و از نظر نحوه گردآوري دادهها
ترکیبی از دو روش اسنادي و پیمايشی است .ابزار
پژوهش براي گردآوري دادهها پرسشنامه بود که از
طريق مرور نظاممند پیشینه پژوهش و در عینحال،
اسناد موجود جهت تحلیل وضعیت کنونی پروژه تنوع-
بخشی به معیشتهاي خانوارهاي روستايی و سپس،
دستهبندي گويههاي استخراج شده در چهار بعد (قوت،
ضعف ،فرصت و تهديد) تدوين شد .پس از تدوين اين
پرسشنامه ،با استفاده نظرات گروهی متشکل از  27نفر
از کارشناسان و متخصصان ذيربط در سازمانهاي جهاد
کشاورزي استانهاي آذربايجان غربی و آذربايجان شرقی
( 12نفر) ،ادارات کل حفاظت محیطزيست استانهاي
آذربايجان غربی و آذربايجان شرقی (شش نفر) ،دفتر
حفاظت از تاالبها (پنج نفر) و مديران شرکتهاي
مجري پروژه در استانهاي آذربايجان غربی و آذربايجان
شرقی (چهار نفر) ،عوامل فهرست شده در پرسشنامه
وزندهی و رتبهبندي شدند .در نهايت ،با استفاده از
اطالعات گردآوري شده ،عوامل راهبردي داخلی و
خارجی تهیه شد و سپس ماتريس  SWOTتنظیم شده
و بر اساس آن ماتريسهاي برنامهريزي راهبردي کمّی،
راهبردها و اولويتهاي مناسب براي توسعه پروژه تنوع-
بخشی به معیشتهاي خانوارهاي روستايی مشخص
شدند .بهطور کلی ،تکنیک  SWOTدر چهار مرحله
مختلف به شرح زير انجام میشود ( & Behzadfar
;Zamanian, 2008; Zarabi & Mahboubfar, 2014
:)Abdollahzadeh et al., 2019; David, 2020

در مرحله اول ماتريس ارزيابی عوامل داخلی (نقاط
قوت و نقاط ضعف) و عوامل خارجی (فرصتها و
تهديدها) تدوين میشود .در اين مرحله ،پس از

صفا و همکاران :تدوين راهبردهاي تنوع بخشی به معیشت هاي خانوارهاي روستايی...

شناسايی و فهرست عوامل داخلی و خارجی ،با توجه به
میزان اهمیت هر مؤلفه و مقايسه مؤلفهها با يکديگر،
ضريب اهمیت بین صفر (بیاهمیت) تا يک (بسیار مهم)
به آن مؤلفه اختصاص داده میشود؛ مقدار اين ضرايب
بايد به گونهاي باشد که مجموع ضرايب مؤلفهها در هر
يک از عوامل داخلی و عوامل خارجی برابر عدد  1باشد.
در ادامه اين مرحله ،با توجه به عالی يا معمولی بودن
نقاط قوت به ترتیب رتبه  4يا  3و با لحاظ جدي يا
معمولی بودن نقاط ضعف به ترتیب رتبه  1يا  2به
مؤلفهها اختصاص داده میشود .اين موضوع درباره
تهديدها و فرصتها نیز صادق است ،به نحوي که با در
نظر گرفتن عالی يا معمولی بودن فرصتها به ترتیب
رتبه  4يا  3و نیز با توجه به جدي يا معمولی بودن
تهديدها به ترتیب رتبه  1يا  2به آنها اختصاص داده
میشود (جدول  .)1به عبارت ديگر ،همانطور که از
جدول ( )1مشخص است ،نقاط ضعف و تهديدها فقط
امتیاز  1و  2و نقاط قوت و فرصتها امتیاز  3و  4را
میتوانند به خود بگیرند.
جدول  -1نحوه رتبهبندي عوامل داخلی و خارجی
گزينه
انتخابی

نقطه
ضعف
اساسی

نقطه ضعف
معمولی

نقطه قوت
معمولی

نقطه قوت
اساسی

امتیاز

1

2

3

4

گزينه
انتخابی

تهديد
جدي

تهديد قابل
اعتنا

فرصت
قابل اعتنا

فرصت
طاليی

امتیاز

1

2

3

4
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پس از محاسبه وزن و رتبه عوامل ،وزن هر عامل در
رتبه مربوط به همان عامل ضرب میشود تا امتیاز کامل
هر عامل بهدست آيد .سپس ،امتیازهاي تمامی عوامل
موجود در ماتريس با يکديگر جمع زده شده تا مجموع
امتیاز نهايی عوامل محاسبه شود .در ماتريس ارزيابی
عوامل خارجی و داخلی ،بدون توجه به تعداد عوامل
(نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهديدها) ،همواره
مجموع امتیازهاي نهايی براي سیستم بین ( 4حداکثر) و
( 1حداقل) قرار میگیرد؛ میانگین اين جمع 2/5
میشود.
در مرحله دوم ،ماتريس داخلی -خارجی تدوين
میشود؛ اين ماتريس يکی از ماتريسهاي مورد استفاده
در برنامهريزي راهبردي است که براي تعیین جايگاه (يا
فضاي) راهبردي يک پروژه و مشخص کردن جايگاه آن
در تدوين راهبردهاي اصلی بهکار میرود .اين ماتريس بر
اساس استقرار دادهها در دو بعد اصلی شکل میگیرد:
 -1جمع امتیاز نهايی ماتريس ارزيابی عوامل داخلی
که روي محور Yها نشان داده میشود؛ و
 -2جمع امتیاز نهايی ماتريس ارزيابی عوامل خارجی
که روي محور Xها نمايش داده میشود.
در ماتريس داخلی -خارجی ،نمرات در يک طیف دو
بخشی شامل قوي ( 2/5تا  )4و ضعیف ( 1تا )2/5
طبقهبندي میشوند .در اين ماتريس چنانچه موقعیت
منطقه مورد مطالعه از نظر نمرات عوامل خارجی و
داخلی در ناحیه اول نمودار باشد ،راهبرد حداکثر-
حداکثر /توسعهاي ( ،)SOاگر در ناحیه دوم باشد ،راهبرد
حداکثر-حداقل /رقابتی ( ،)STچنانچه در خانه سوم
باشد ،راهبرد حداقل-حداکثر /تغییر جهت يا بازنگري
( )WOو در نهايت ،اگر در ناحیه چهارم باشد ،راهبرد
حداقل-حداقل /تدافعی ( ،)WTپیشنهاد میگردد (شکل
.)1
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شکل  -1ماتريس داخلی -خارجی براي تعیین فضاي راهبردي پروژه

در ادامه ،در مرحله سوم بهمنظور شناسايی و ارايه
راهبردهاي قابل قبول ،ماتريس نقاط قوت ،نقاط ضعف،
فرصتها و تهديدها ( )SWOTتدوين میشود .اين
ماتريس يکی از ابزارهاي بسیار مهم در فرايند تدوين
راهبرد است که به وسیله آن اطالعات گردآوري شده با
يکديگر مقايسه میشوند .بهعالوه ،میتوان با استفاده از
اين ماتريس چهار نوع راهبرد ارايه نمود (جدول  .)2در

ماتريس  SWOTدر هر مرحله دو عامل با يکديگر
مقايسه میشوند .هدف در اين ماتريس اين نیست که
بهترين راهبردها مشخص شوند ،بلکه هدف تعیین
راهبردهاي قابل اجرا است .بنابراين ،تمامی راهبردهايی
که در ماتريس  SWOTارايه میشوند ،انتخاب و اجرا
نخواهند شد.

جدول  -2ماتريس نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهديدها
محیط درونی
نقاط قوتS -

تحلیل S.W.O.T
موضوعات

محیط بیرونی

فرصتO -
موضوعات

فرصتها
فهرست میشود
تهديدهاT -

موضوعات

تهديدها
فهرست میشود

نقاط قوت فهرست میشود

نقاط ضعفW -
موضوعات

نقاط ضعف فهرست
میشود

 راهبردهاي ( SOتوسعهاي)
با بهره جستن از نقاط قوت از فرصتها استفاده
میشود

 راهبردهاي ( WOتغییر جهت)
با بهره جستن از فرصتها نقاط ضعف برطرف
میشود

 راهبردهاي ( STرقابتی)
براي دوري جستن از تهديدات از نقاط قوت
استفاده میشود

 راهبردهاي ( WTتدافعی)
نقاط ضعف را کاهش میدهد و از تهديدها
پرهیز میشود

(منبع)Akbari et al., 2015 :

در مرحله چهارم بهمنظور اولويتبندي راهبردهاي
قابل قبول از تکنیک ماتريس برنامهريزي راهبردي کمّی
()Quantitive Strategic Planning Matrix: QSPM
استفاده شد .اين تکنیک جذابیت نسبی راهبردها را
مشخص میکند و بهصورت عینی راهبردهاي گوناگون
که در زمره بهترين راهبردها هستند را تعیین مینمايد.
فرآيند اولويتبندي راهبردهاي قابل قبول در چارچوب

روش  QSPMدر پنج گام مختلف به شرح زير انجام
میشود .در گام نخست ،ماتريس برنامهريزي راهبردي
کمّی تشکیل میشود که در آن عوامل داخلی و خارجی
بهدست آمده از ماتريس ارزيابی عوامل داخلی و عوامل
خارجی در سمت راست ماتريس و راهبردهاي قابل قبول
استخراج شده از ماتريس داخلی -خارجی در باالي
ماتريس برنامهريزي راهبردي کمّی ،درج میشوند
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(جدول  .)3سپس در گام دوم ،با توجه به میزان اهمیت
هر يک از عوامل داخلی و خارجی به هر يک از آنها وزن
يا ضريب مشخصی داده میشود (اين ضريب از مرحله
اول يعنی ماتريس ارزيابی عوامل داخلی و عوامل خارجی
به دست میآيد) .در گام سوم امتیاز جذابیت
( )Attractiveness Scoreهر يک از راهبردهاي قابل
قبول به صورت عددي که بیانگر جذابیت نسبی هر
راهبرد است ،تعريف میشود .امتیاز جذابیت با در نظر
گرفتن همزمان عوامل بحرانی موفقیت و طرح اين
پرسش که «آيا اين عامل در انتخاب راهبرد مذکور اثر
میگذارد؟» ،تعیین میشود؛ در صورت مثبت بودن
پاسخ ،امتیازي بین  1تا  4به هر يک از راهبردها
اختصاص میيابد ( =1بدون جذابیت =2 ،تا حدودي
جذاب =3 ،داراي جذابیت معقول و  =4بسیار جذاب) .در
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گام چهارم ،جمع امتیاز جذابیت ( Total Attractiveness

 )Scoreراهبردهاي قابل قبول از طريق حاصلضرب وزن
حاصل از گام دوم در امتیازهاي جذابیت به دست آمده
از گام سوم محاسبه میشود .جمع امتیازهاي جذابیت
( )TASنشاندهنده جذابیت نسبی يک راهبرد در يک
مجموعه از راهبردها است که تنها با توجه به اثر عوامل
داخلی و خارجی مربوطه بهدست میآيد .هر چه «جمع
امتیازهاي جذابیت» بیشتر باشد ،راهبرد مورد بحث
داراي جذابیت بیشتري با توجه به عامل در نظر گرفته
شده خواهد بود .در گام پنجم و آخر ،از جمع امتیازهاي
جذابیت هر ستون جدول برنامهريزي راهبردي کمّی،
امتیاز جذابیت نهايی بهدست میآيد که بیانگر
راهبردهايی است که از بیشترين جذابیت (اولويت)
برخوردار هستند.

جدول  -3ماتريس برنامهريزي راهبردي کمّی
راهبردهاي قابل قبول
عوامل اصلی

موارد

ضريب (وزن)

راهبرد اول
AS

TAS

راهبرد دوم
AS

TAS

راهبرد سوم
AS

TAS

عوامل خارجی
عوامل داخلی

نتايج
در اين بخش با توجه به مراحل اشاره شده در بخش
روش تحقیق با طی فرآيند چهار مرحلهاي تکنیک
 SWOTشامل تدوين ماتريس ارزيابی عوامل داخلی و
خارجی ،تشکیل ماتريس داخلی -خارجی ،تشکیل
ماتريس  SWOTو در نهايت ،تدوين ماتريس  QSPMبه
شناسايی و اولويتبندي راهبردهاي مرتبط با پروژه
تنوعبخشی به معیشتهاي خانوارهاي روستايی پرداخته
شد که در ادامه نتايج هر يک از آنها به تفکیک دو استان
مورد مطالعه شامل آذربايجان غربی و آذربايجان شرقی
ارايه شده است.
مرحله اول :تدوين ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و
عوامل خارجي

عوامل خارجی و داخلی تأثیرگذار بر پروژه تنوع-
بخشی به معیشتهاي خانوارهاي روستايی در استانهاي
آذربايجان غربی و آذربايجان شرقی با استفاده از ماتريس

ارزيابی محیط خارجی و داخلی طی چهار گام به شرح
زير مورد ارزيابی قرار گرفت.
گام اول -تعیین عوامل خارجی و داخلی تأثیرگذار بر
پروژه تنوعبخشی به معیشتهاي خانوارهاي روستايی:
پس از بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق ،عوامل عمده
خارجی و داخلی شناسايی شدند و در ماتريس ارزيابی
قرار گرفتند .بر اين اساس ،تعداد  20عامل خارجی (10
مورد فرصتها و  10مورد تهديدها) و  22عامل داخلی
( 13مورد قوتها و  9مورد ضعفها) تعیین شدند که در
برگیرنده مواردي است که موجب فرصت ،تهديد ،قوت و
ضعف براي پروژه تنوعبخشی به معیشتهاي خانوارهاي
روستايی در سطح استانهاي آذربايجان غربی و
آذربايجان شرقی میشوند .در ماتريس عوامل خارجی
ابتدا عواملی که موجب فرصت میشوند و سپس آنهايی
که پروژه تنوعبخشی به معیشتهاي خانوارهاي روستايی
را تهديد میکنند ،فهرست شدند (جدول  .)4به همین
ترتیب ،در ماتريس عوامل داخلی نیز ابتدا نقاط قوت و
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سپس نقاط ضعف پروژه تنوعبخشی به معیشتهاي
خانوارهاي روستايی گنجانده شدند (جدول .)4
گام دوم -تعیین میزان اهمیت عوامل خارجی و
داخلی :در اين گام به عوامل فهرست شده در ماتريس
عوامل خارجی و داخلی بر مبناي اهمیت هر کدام ،وزنی
از يک تا صفر داده شد.
گام سوم -تعیین رتبه عوامل داخلی و خارجی :در
اين گام به هر يک از عوامل خارجی و داخلی که موجب
موفقیت يا تضعیف پروژه تنوعبخشی به معیشتهاي
خانوارهاي روستايی میشوند ،رتبه  1تا  4داده شد.
گام چهارم -تعیین امتیاز نهايی عوامل خارجی و
داخلی و ارزيابی آن :در اين گام ،ابتدا وزن هر عامل در
رتبه مربوط به همان عامل ضرب شد تا امتیاز کامل هر
عامل بهدست آيد .سپس ،امتیازهاي تمامی عوامل
موجود در ماتريس با يکديگر جمع زده شدند تا مجموع
امتیاز نهايی عوامل محاسبه شود (جداول  4-4و .)4-4
همانطور که از نتايج بهدست آمده در جدول ()4
پیداست ،مجموع امتیازهاي نهايی عوامل خارجی براي
پروژه تنوعبخشی به معیشتهاي خانوارهاي روستايی در
ماتريس ارزيابی عوامل خارجی در استانهاي آذربايجان
غربی و آذربايجان شرقی به ترتیب  2/41و  2/63است.
با توجه به اينکه عدد محاسبه شده براي عوامل خارجی
در استان آذربايجان غربی پايینتر از عدد شاخص  2/5و
در استان آذربايجان شرقی باالتر از آن است .بنابراين،
میتوان نتیجه گرفت که در استان آذربايجان غربی
تهديدهاي فراروي پروژه تنوعبخشی به معیشتهاي
خانوارهاي روستايی بر فرصتهاي آن و بر عکس در
استان آذربايجان شرقی ،فرصتهاي پیشروي پروژه بر

تهديدهاي آن غلبه داشت (جدول  .)4همچنین ،بر
اساس نتايج بهدست آمده"،امکان بهرهمندي از کمک-
هاي مالی ،فنی و مشاورهاي سازمانها و نهادهاي ملی و
بینالمللی ذيربط"" ،وجود تشکلها و سازمانهاي
مردمنهاد فعال در سطح منطقه" و "وجود شرکتهاي
توانمند و باسابقه در منطقه بهعنوان اهرم اجرايی
پروژه" ،به ترتیب مهمترين فرصتها و در مقابل سه
مورد "وجود موانع فرهنگی در مناطق روستايی براي
مشارکت زنان در پروژه"" ،بیانگیزگی و دلسردي
روستايیان از مشارکت در برنامهها و طرحهاي مختلف"
و "ضعف زيرساختها و نبود پشتیبانیهاي الزم از سوي
نهادهاي مرتبط در سطح استان" ،اصلیترين تهديدهاي
مرتبط با پروژه تنوعبخشی به معیشتهاي خانوارهاي
روستايی در استان آذربايجان غربی بودند .بههمین
ترتیب" ،امکان بهرهگیري از فناوريهاي ارتباطی جديد
بويژه شبکههاي مجازي جهت معرفی پروژه و کمک به
بازاريابی محصوالت تولید شده"" ،ذهنیت و نگرش
مثبت روستايیان نسبت به پروژه و مشارکت در آن" و
"همکاري و مشارکت فعال سازمانهاي مرتبط در سطح
استان براي اجراي پروژه" ،به ترتیب مهمترين فرصتها
و در مقابل سه مورد "ضعف زيرساختها و نبود
پشتیبانیهاي الزم از سوي نهادهاي مرتبط در سطح
استان"" ،بیاعتمادي روستايیان نسبت به ارگانها و
نهادهاي دولتی و دشوار بودن ورود به جامعه محلی" و
"توانايی مالی ضعیف مردم محلی و کمبود سرمايه اولیه
براي راهاندازي مشاغل مرتبط" ،اصلیترين تهديدهاي
مرتبط با پروژه تنوعبخشی به معیشتهاي خانوارهاي
روستايی در استان آذربايجان شرقی بودند (جدول .)4

جدول  -4ماتريس ارزيابی عوامل خارجی تأثیرگذار بر پروژه تنوعبخشی به معیشتهاي خانوارهاي روستايی در استانهاي آذربايجان
غربی و آذربايجان شرقی

فرصتها

آذربايجان غربی
شماره

عوامل خارجی

1

وجود پتانسیل و ظرفیت باال در بخش کشاورزي منطقه جهت
توسعه صنايع وابسته به اين بخش

0/041

2

وجود بسترها و زيرساختهاي مناسب در منطقه براي گسترش
فعالیتهاي مکمل و غیرزراعی در استان

0/033

3

3

وجود سرمايههاي معیشتی (مالی ،انسانی ،اجتماعی و سیاسی)
نسبتا مناسب در روستاها جهت توسعه فرصتهاي شغلی

0/049

4

آذربايجان شرقی

ضريب
اهمیت

رتبه

امتیاز
نهايی

ضريب
اهمیت

رتبه

امتیاز
نهايی

3/5

0/1434

0/045

3/67

0/1668

0/0984

0/032

3/33

0/1060

0/1967

0/045

0/67

0/1668

صفا و همکاران :تدوين راهبردهاي تنوع بخشی به معیشت هاي خانوارهاي روستايی...

آذربايجان غربی
شماره

عوامل خارجی

4

وجود شرکت هاي توانمند و باسابقه در منطقه به عنوان اهرم
اجرايی پروژه

0/057

5

همکاري و مشارکت فعال سازمانهاي مرتبط در سطح استان
براي اجراي پروژه

0/049

3

6

امکان بهرهمندي از کمکهاي مالی ،فنی و مشاورهاي سازمانها
و نهادهاي ملی و بینالمللی ذيربط

0/066

4

7

آذربايجان شرقی

ضريب
اهمیت

رتبه

امتیاز
نهايی

ضريب
اهمیت

رتبه

امتیاز
نهايی

4

0/2295

0/045

4

0/1818

0/1475

0/059

3/67

0/2169

0/2623

0/045

4

0/1818

امکان بهرهگیري از فناوريهاي ارتباطی جديد بويژه شبکههاي
مجازي جهت معرفی پروژه و کمک به بازاريابی محصوالت تولید
شده

0/049

4

0/1967

0/077

4

0/3091

8

وجود تشکلها و سازمانهاي مردمنهاد فعال در سطح منطقه

0/066

4

0/2623

0/059

3

0/1773

9

اشتیاق و استقبال مردم محلی در روستاها نسبت به نوآوري و
تغییر

0/033

3/5

0/1148

0/059

3

0/1773

10

ذهنیت و نگرش مثبت روستايیان نسبت به پروژه و مشارکت در
آن

0/041

3/5

0/1434

0/059

4

0/2364

0/484

36/5

1/80

0/527

36/34

1/92

1

موقعیت جغرافیايی نامناسب و دورافتاده بودن برخی روستاها

0/025

1/5

0/0369

0/032

2

0/0636

2

پتانسیل پايین روستايیان و زنان روستايی براي تغییر و پذيرش
نوآوريها

0/033

1

0/0328

0/032

1/67

0/0531

3

ضعف فرهنگ مشارکت جمعی و تمايل به انجام فعالیتهاي
تیمی در مناطق روستايی

0/033

1

0/0328

0/032

1/33

0/0423

4

توانايی مالی ضعیف مردم محلی و کمبود سرمايه اولیه براي راه-
اندازي مشاغل مرتبط

0/057

1

0/0574

0/045

1/67

0/0759

5

بیاعتمادي روستايیان نسبت به ارگانها و نهادهاي دولتی و
دشوار بودن ورود به جامعه محلی

0/066

1

0/0656

0/059

1/67

0/0987

6

بیانگیزگی و دلسردي روستايیان از مشارکت در برنامهها و
طرحهاي مختلف

0/057

1/5

0/0861

0/045

1/33

0/0605

7

وجود موانع فرهنگی در مناطق روستايی براي مشارکت زنان در
پروژه

0/066

1/5

0/0984

0/059

1

0/0591

8

پايین بودن سطح دانش و مهارتهاي شغلی روستايیان در
زمینههاي غیرکشاورزي

0/066

1

0/0656

0/032

2

0/0636

9

موازيکاري سازمانها و نهادهاي مختلف (مانند ستاد احیاي
درياچه ارومیه ،نهادهاي خیريه ،سازمانهاي دولتی و غیردولتی
مرتبط) و ايجاد سردرگمی در بین جوامع محلی

0/066

1

0/0656

0/059

1

0/0591

10

ضعف زيرساختها و نبود پشتیبانیهاي الزم از سوي نهادهاي
مرتبط در سطح استان

0/049

1/5

0/0738

0/077

1/67

0/1290

مجموع نمرات

0/516

12

0/61

0/473

15/34

0/71

مجموع امتیازهاي نهايی

---

---

2/41

---

---

2/63

مجموع نمرات

تهديدها
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همچنین ،همانطور که از اطالعات مندرج در جدول
( )5مشخص است ،مجموع امتیازهاي نهايی عوامل
داخلی براي پروژه تنوعبخشی به معیشتهاي خانوارهاي

روستايی در ماتريس ارزيابی عوامل داخلی براي استان
آذربايجان غربی  2/69و استان آذربايجان شرقی 2/45
است؛ اين عددها به اين معنی است که در استان
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آذربايجان غربی نقاط قوت پروژه تنوعبخشی به معیشت-
هاي خانوارهاي روستايی بر نقاط ضعف آن و بر عکس
در استان و آذربايجان شرقی نقاط ضعف پروژه بر نقاط
قوت آن برتري داشت (جدول  .)5همچنین ،بر اساس
نتايج مشخص شد که مهمترين نقاط قوت پروژه تنوع-
بخشی به معیشتهاي خانوارهاي روستايی در استان
آذربايجان غربی به ترتیب شامل "کم کردن وابستگی
معیشتی روستايیان به منابع آب و خاک (به دلیل توسعه
فعالیتهاي شغلی غیرکشاورزي)"" ،استفاده از ظرفیت
همه اعضا خانواده به منظور درآمدزايی" و "عدم نیاز به
زمین کشاورزي و سرمايه مالی زياد براي راهاندازي
مشاغل مرتبط" ،بودند .اين در حالی است که عمدهترين
نقاط ضعف پروژه مربوط به "عدم توجه و حمايت کافی
از فروش و بازاريابی"" ،از بین رفتن مشاغل راهاندازي
شده همزمان با اتمام پروژه و خروج شرکتهاي مجري
از روستاها (ناپايدار بودن مشاغل)" و "پايین بودن درآمد
و سود اقتصادي مشاغل راهاندازي شده" ،بودند (جدول

 .)5به طور مشابه ،بر اساس نتايج مشخص شد که مهم-
ترين نقاط قوت پروژه تنوعبخشی به معیشتهاي
خانوارهاي روستايی در استان آذربايجان شرقی به ترتیب
شامل "توانمندسازي جوامع محلی با آموزشهاي صورت
گرفته"" ،ايجاد حساسیتهاي زيستمحیطی و جلب
توجه مردم محلی نسبت به حفاظت از درياچه ارومیه"،
"کم کردن وابستگی معیشتی روستايیان به منابع آب و
خاک (به دلیل توسعه فعالیتهاي شغلی غیرکشاورزي)"
و "لحاظ کردن مشارکتهاي مردمی و بسترسازي جهت
درگیر کردن روستايیان در پروژه" ،بودند .اين در حالی
است که عمدهترين نقاط ضعف پروژه در اين استان
مربوط به "پايین بودن درآمد و سود اقتصادي مشاغل
راهاندازي شده"" ،پیششرط بودن انجام پروژه کشاورزي
پايدار در انتخاب روستاهاي هدف براي انجام پروژه
(تنوعبخشی به معیشت)" و "عدم توجه و حمايت کافی
از فروش و بازاريابی تولیدات" ،بودند (جدول .)5

جدول  -5ماتريس ارزيابی عوامل داخلی تأثیرگذار بر پروژه تنوعبخشی به معیشتهاي خانوارهاي روستايی در استانهاي آذربايجان
غربی و آذربايجان شرقی

نقاط قوت

آذربايجان غربی

آذربايجان شرقی

شماره

عوامل داخلی

ضريب
اهمیت

رتبه

امتیاز
نهايی

ضريب
اهمیت

رتبه

امتیاز
نهايی

1

همسويی اهداف پروژه با منافع مردم محلی در مناطق روستايی

0/036

3/5

0/1268

0/038

4

0/1521

2

لحاظ کردن مشارکتهاي مردمی و بسترسازي جهت درگیر
کردن روستايیان در پروژه

0/043

3/5

0/1522

0/046

3/33

0/1519

3

عدم نیاز به زمین کشاورزي و سرمايه مالی زياد براي راهاندازي
مشاغل مرتبط

0/061

3/5

0/1775

0/030

3

0/0913

4

تمرکز روي زنان روستايی و توجه به توانمندسازي اقتصادي آنها

0/043

4

0/1739

0/042

3/5

0/1464

5

داشتن رويه کاري دقیق و منظم براي اجراي اقدامات مرتبط با
پروژه (بر اساس شرح خدمات)

0/036

3/5

0/1268

0/038

3

0/1141

6

تسهیل و کمک به بازاريابی محصوالت تولید شده

0/029

3/5

0/1014

0/023

3

0/0684

7

توجه به بهبود توانايیها و مهارتهاي شغلی مردم محلی (از
طريق برگزاري کارگاههاي آموزشی هدفمند)

0/036

4

0/1449

0/034

3/5

0/1198

8

تثبیت و استمرار منابع درآمدي روستايیان در طول سال

0/036

3/5

0/1268

0/042

3

0/1255

9

کم کردن وابستگی معیشتی روستايیان به منابع آب و خاک (به
دلیل توسعه فعالیتهاي شغلی غیرکشاورزي)

0/058

3/5

0/2030

0/042

4

0/1673

10

ايجاد حساسیتهاي زيستمحیطی و جلب توجه مردم محلی
نسبت به حفاظت از درياچه ارومیه

0/043

4

0/1739

0/049

3/33

0/1646

11

استفاده از ظرفیت همه اعضا خانواده به منظور درآمدزايی

0/051

4

0/2029

0/049

2/5

0/1236

12

توانمندسازي جوامع محلی با آموزشهاي صورت گرفته

0/043

3/5

0/1522

0/061

3/5

0/2129

13

تربیت تسهیلگران توانمند جهت نقش آفرينی در توسعه

0/058

3

0/1739

0/030

3

0/0913

صفا و همکاران :تدوين راهبردهاي تنوع بخشی به معیشت هاي خانوارهاي روستايی...

آذربايجان غربی
عوامل داخلی

شماره

ضريب
اهمیت

رتبه

امتیاز
نهايی

529

آذربايجان شرقی
ضريب
اهمیت

رتبه

امتیاز
نهايی

روستاها
مجموع نمرات

نقاط ضعف

0/565

47

2/04

0/525

42/66

1/73

1

پايین بودن درآمد و سود اقتصادي مشاغل راهاندازي شده

0/043

2

0/0870

0/068

2

0/1369

2

تمرکز بیش از حد پروژه روي زنان روستايی و عدم توجه کافی
به ساير اقشار و گروههاي روستايی

0/036

1

0/0362

0/030

2

0/0608

3

کوتاه بودن طول اجراي پروژه و شتابزدگی شرکتهاي مجري
در پیادهسازي آن

0/043

1

0/0435

0/061

1

0/0608

4

عدم انعکاس درست فرايند اجراي پروژه در گزارشها و
مستندات تهیه شده توسط شرکتها (مطابق با واقعیت)

0/065

1

0/0652

0/038

1/67

0/0635

5

عدم جلب مشارکت واقعی مردم محلی و استفاده از تجربیات و
دانش بومی آنها

0/051

21/5

0/0761

0/038

1/33

0/0506

6

پیششرط بودن انجام پروژه کشاورزي پايدار در انتخاب
روستاهاي هدف براي انجام پروژه (تنوعبخشی به معیشت)

0/036

2

0/0725

0/065

1/67

0/1079

7

از بین رفتن مشاغل راهاندازي شده همزمان با اتمام پروژه و
خروج شرکتهاي مجري از روستاها (ناپايدار بودن مشاغل)

0/065

1/5

0/0978

0/068

1

0/0684

8

انعطافپذيري کم شرح خدمات اجراي پروژه و توجه کم به
بحثهاي مشارکتی (باال به پايین بودن شرح خدمات)

0/036

1/5

0/0543

0/038

2

0/0760

9

عدم توجه و حمايت کافی از فروش و بازاريابی تولیدات (براي
مثال ،ارايه آموزشهاي مرتبط با بستهبندي محصول ،کمک به
تبلیغات ،برگزاري نمايشگاه و غیره)

0/058

2

0/1159

0/068

1/33

0/0910

جمع نهايی نمرات

0/435

14

0/65

0/475

14

0/72

مجموع امتیازهاي نهايی

---

---

2/69

---

---

2/45

مرحله دوم :تشکيل ماتريس داخلي -خارجي (تعيين
فضاي راهبردي پروژه)

پس از تدوين ماتريسهاي ارزيابی عوامل داخلی و
عوامل خارجی ،در مرحله بهمنظور تعیین فضاي
راهبردي پروژه تنوعبخشی به معیشتهاي خانوارهاي
روستايی اقدام به تشکیل ماتريس داخلی -خارجی شد
که در شکل ( )2نمايش داده شده است .در اين شکل،
نقطه تالقی جمع امتیازهاي عوامل خارجی و داخلی
پروژه تنوعبخشی به معیشتهاي خانوارهاي روستايی
روي محور xها و yها تعیین کننده موقعیت/فضاي اين
پروژه در ماتريس داخلی و خارجی است .از آنجايی که
جمع امتیاز نهايی عوامل داخلی روي محور Xها در
استان آذربايجان غربی  2/69و در استان آذربايجان

شرقی  2/45و همچنین جمع امتیاز بهدست آمده از
عوامل خارجی روي محور Yها در استان آذربايجان
غربی  2/41و در استان آذربايجان شرقی  2/63است،
بنابراين ،فضاي راهبردي پروژه مورد مطالعه در استان
آذربايجان غربی در ناحیه دوم و در استان آذربايجان
شرقی در ناحیه سوم تعیین میگردد که متناسب با آن،
راهبردهاي رقابتی (حداکثر -حداقل) و راهبردهاي تغییر
جهت يا بازنگري (حداقل-حداکثر) به ترتیب بهعنوان
راهبردهاي اصلی پروژه تنوعبخشی به معیشتهاي
خانوارهاي روستايی در استانهاي آذربايجان غربی و
آذربايجان شرقی انتخاب میشوند (شکل .)2
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شکل  -2ماتريس داخلی -خارجی (فضاي راهبردي) پروژه تنوعبخشی به معیشتهاي خانوارهاي روستايی در استانهاي آذربايجان
غربی و آذربايجان شرقی
مرحله سوم :تشکيل ماتريس نقاط ضعف ،قوت،
تهديدها و فرصتها (تدوين و ارايه راهبرد)

در اين مرحله با اطالعات بهدست آمده از مراحل
قبلی ،فرصتها و تهديدهاي خارجی به همراه نقاط
ضعف و قوت داخلی در قالب ماتريس  SWOTفهرست
شده و با يکديگر مقايسه میشوند تا راهبردهاي
امکانپذير تدوين گردد .با توجه به اين توضیحات،
راهبردهاي مرتبط با پروژه تنوعبخشی به معیشتهاي
خانوارهاي روستايی در استانهاي آذربايجان غربی و
آذربايجان شرقی طی سه گام با استفاده از ماتريس نقاط
قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهديدها تدوين شدند.
گام اول -تعیین فرصتها و تهديدهاي موجود :در
اين گام فرصتها و تهديدهاي شناسايی شده درباره
پروژه تنوعبخشی به معیشتهاي خانوارهاي روستايی در
مرحله ارزيابی محیط خارجی ،در سطرهاي ماتريس
 SWOTقرار گرفتند.

گام دوم -تعیین نقاط ضعف و قوت موجود :در اين
گام نقاط قوت و ضعف شناسايی شده در خصوص پروژه
تنوعبخشی به معیشتهاي خانوارهاي روستايی در
مرحله ارزيابی محیط داخلی ،در ستونهاي ماتريس
 SWOTفهرست شدند.
گام سوم -تدوين راهبردهاي قوت-فرصت ،ضعف-
فرصت ،قوت-تهديد و ضعف-تهديد :در اين گام نقاط
قوت داخلی و فرصتهاي خارجی ،نقاط ضعف داخلی و
فرصتهاي خارجی ،نقاط قوت داخلی و تهديدهاي
خارجی و نقاط ضعف داخلی و تهديدهاي خارجی با
يکديگر مقايسه شده و نتايج آنها بهترتیب در خانههاي
مربوط به گروه راهبردهاي قوت-فرصت ( ،)SOضعف-
فرصت ( ،)WOقوت-تهديد ( )STو ضعف-تهديد ())WT
درج شدند (جدول .)6

جدول  -6ماتريس نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهديدهاي ( )SWOTپروژه تنوعبخشی به معیشتهاي خانوارهاي روستايی در
استانهاي آذربايجان غربی و آذربايجان شرقی
نقاط قوتS -

نقاط ضعفW -

 -1همسويی اهداف پروژه با منافع مردم محلی در
مناطق روستايی
 -2لحاظ کردن مشارکتهاي مردمی و بسترسازي
جهت درگیر کردن روستايیان در پروژه
 -3عدم نیاز به زمین کشاورزي و سرمايه مالی زياد
براي راهاندازي مشاغل مرتبط
 -4تمرکز روي زنان روستايی و توجه به توانمندسازي

 -1پايین بودن درآمد و سود اقتصادي مشاغل راه-
اندازي شده
-2تمرکز بیش از حد پروژه روي زنان روستايی و
عدم توجه کافی به ساير اقشار و گروههاي
روستايی
 -3کوتاه بودن طول اجراي پروژه و شتابزدگی
شرکتهاي مجري در پیادهسازي آن
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اقتصادي آنها
 -5داشتن رويه کاري دقیق و منظم براي اجراي
اقدامات مرتبط با پروژه (بر اساس شرح خدمات)
 -6تسهیل و کمک به بازاريابی محصوالت تولید شده
 -7توجه به بهبود توانايیها و مهارتهاي شغلی مردم
محلی (از طريق برگزاري کارگاههاي آموزشی هدفمند)
 -8تثبیت و استمرار منابع درآمدي روستايیان در طول
سال
 -9کم کردن وابستگی معیشتی روستايیان به منابع آب
و خاک (به دلیل توسعه فعالیتهاي شغلی
غیرکشاورزي)
 -10ايجاد حساسیتهاي زيستمحیطی و جلب توجه
مردم محلی نسبت به حفاظت از درياچه ارومیه
 -11استفاده از ظرفیت همه اعضا خانواده به منظور
درآمدزايی
 -12توانمندسازي جوامع محلی با آموزشهاي صورت
گرفته
 -13تربیت تسهیلگران توانمند جهت نقش آفرينی در
توسعه روستاها

 -4عدم انعکاس درست فرايند اجراي پروژه در
گزارش ها و مستندات تهیه شده توسط شرکتها
(مطابق با واقعیت)
 -5عدم جلب مشارکت واقعی مردم محلی و
استفاده از تجربیات و دانش بومی آنها
 -6پیششرط بودن انجام پروژه کشاورزي پايدار
در انتخاب روستاهاي هدف براي انجام پروژه
(تنوعبخشی به معیشت)
 -7از بین رفتن مشاغل راهاندازي شده همزمان با
اتمام پروژه و خروج شرکتهاي مجري از روستاها
(ناپايدار بودن مشاغل)
 -8انعطاف پذيري کم شرح خدمات اجراي پروژه و
توجه کم به بحثهاي مشارکتی (باال به پايین
بودن شرح خدمات)
 -9عدم توجه و حمايت کافی از فروش و بازاريابی
تولیدات (براي مثال ،ارايه آموزشهاي مرتبط با
بستهبندي محصول ،کمک به تبلیغات ،برگزاري
نمايشگاه و غیره)

فرصتهاO -

 راهبردهاي ( SOتوسعهاي)

 راهبردهاي ( WOتغییر جهت)

 -1وجود پتانسیل و ظرفیت باال در بخش
کشاورزي منطقه جهت توسعه صنايع وابسته
به اين بخش
 -2وجود بسترها و زيرساختهاي مناسب در
منطقه براي گسترش فعالیتهاي مکمل و
غیرزراعی در استان
 -3وجود سرمايههاي معیشتی (مالی ،انسانی،
اجتماعی و سیاسی) نسبتا مناسب در روستاها
جهت توسعه فرصتهاي شغلی
 -4وجود شرکت هاي توانمند و باسابقه در
منطقه به عنوان اهرم اجرايی پروژه
 -5همکاري و مشارکت فعال سازمانهاي
مرتبط در سطح استان براي اجراي پروژه
 -6امکان بهرهمندي از کمکهاي مالی ،فنی
و مشاورهاي سازمانها و نهادهاي ملی و بین-
المللی ذيربط
 -7امکان بهرهگیري از فناوريهاي ارتباطی
جديد بويژه شبکههاي مجازي جهت معرفی
پروژه و کمک به بازاريابی محصوالت تولید
شده
 -8وجود تشکلها و سازمانهاي مردمنهاد
فعال در سطح منطقه
 -9اشتیاق و استقبال مردم محلی در روستاها
نسبت به نوآوري و تغییر
 -10ذهنیت و نگرش مثبت روستايیان نسبت
به پروژه و مشارکت در آن

 -1الگوسازي نحوه مشارکت جوامع محلی براي درگیر
کردن تعداد روستايیان بیشتر در پروژه
 -2اطالعرسانی اثربخشتر در راستاي برجسته کردن
دستاوردهاي پروژه تنوعبخشی به معیشتهاي
خانوارهاي روستايی براي تسهیل جذب کمکها و
حمايتهاي سازمانهاي ملی و بینالمللی
 -3آگاهیبخشی جوامع محلی در مورد ارزشهاي
درياچه ارومیه و تاالبهاي اقماري آن و تقويت
مشارکتهاي مردمی در مديريت آنها
 -4توانمندسازي نهادي و همافزايی ظرفیتهاي بین-
بخشی در راستاي استفاده از پتانسیلهاي موجود در
بخشهاي مختلف دولتی و غیردولتی در سطح استان
 -5الزام شرکتهاي مجري به استفاده از تسهیلگران با
تجربه و توانمند
 -6تمرکز بیشتر بر فرايندهاي مديريت دانش و
اطالعات

 -1تشويق شرکتها به استمرار حمايت و
پشتیبانی از روستايیان و مشاغل راهاندازي شده
 -2تأکید بر بهروزسانی مستمر شرح خدمات
اجراي پروژهها
 -3اطالعرسانی و داشتن تبلیغات مؤثر براي
شناساند ن محصوالت تولید شده بويژه با کمک
اينترنت و شبکههاي مجازي
 -4توسعه خوشههاي تولید در راستاي انسجام-
بخشی و همافزايی کسب و کارهاي روستايی خرد
 -5ارايه اثربخش خدمات کسب و کارهاي خرد
 -6توجه بیشتر به تسهیل بازاريابی محصوالت
تولید شده
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تهديدها T -

 راهبردهاي ( STرقابتی)

 راهبردهاي ( WTتدافعی)

 -1موقعیت جغرافیايی نامناسب و دورافتاده
بودن برخی روستاها
 -2پتانسیل پايین روستايیان و زنان روستايی
براي تغییر و پذيرش نوآوريها
 -3ضعف فرهنگ مشارکت جمعی و تمايل به
انجام فعالیتهاي تیمی در مناطق روستايی
 -4توانايی مالی ضعیف مردم محلی و کمبود
سرمايه اولیه براي راهاندازي مشاغل مرتبط
 -5بیاعتمادي روستايیان نسبت به ارگانها و
نهادهاي دولتی و دشوار بودن ورود به جامعه
محلی
 -6بیانگیزگی و دلسردي روستايیان از
مشارکت در برنامهها و طرحهاي مختلف
 -7وجود موانع فرهنگی در مناطق روستايی
براي مشارکت زنان در پروژه
 -8پايین بودن سطح دانش و مهارتهاي
شغلی روستايیان در زمینههاي غیرکشاورزي
 -9موازيکاري سازمانها و نهادهاي مختلف
(مانند ستاد احیاي درياچه ارومیه ،نهادهاي
خیريه ،سازمانهاي دولتی و غیردولتی
مرتبط) و ايجاد سردرگمی در بین جوامع
محلی
 -10ضعف زيرساختها و نبود پشتیبانیهاي
الزم از سوي نهادهاي مرتبط در سطح استان

 -1توانمندسازي حرفهاي و ارتقاء عرصههاي شناختی و
مهارتی روستايیان
 -2گسترش فرهنگ کارآفرينی در جوامع محلی بويژه با
شناسايی و معرفی روستايیان کارآفرين (توسعه الگوهاي
نقش)
 -3تقويت روحیه فعالیت تیمی بويژه در قالب گروههاي
همتراز از زنان و دختران روستايی
 -4تأکید بر استفاده از تسهیلگران زن در ساختار تیم
تسهیلگري شرکتهاي مجري پروژه

 -1توجه بیشتر به نظارت بر عملکرد شرکتهاي
مجري و پايش مستمر اقدامات و فعالیتهاي آنها
 -2تأمین منابع مالی کافی براي حمايت از
روستايیان و زنان جهت شرکت در پروژه و تثبیت
کسب و کار راهاندازي شده
 -3تجديدنظر در شیوه انتخاب روستاهاي هدف و
تدوين شاخصهاي جامع تر در اين زمینه

مرحله چهارم :تدوين ماتريس برنامهريزي راهبردي
کمّي ( )QSPMبراي اولويتبندي راهبردهاي قابل
قبول

در مرحله نهايی بهمنظور تصمیمگیري و اولويت-
بندي راهبردهاي بهدست آمده از مراحل قبلی ،ماتريس
برنامهريزي راهبردي کمّی ( )QSPMتدوين شد که
نتايج به دست آمده از آن در جدول ( )7نشان داده شده
است .البته ،شايان ذکر است با توجه به فضاي راهبردي
پروژه که در استان آذربايجان غربی در ناحیه دوم و در
استان آذربايجان شرقی در ناحیه سوم تعريف شد ،از
اينرو ،اولويتبندي تنها بین راهبردهاي تدوين شده در

اين دو ناحیه انجام گرفت .بر اين اساس ،دو راهبرد
اصلی توسعه پروژه تنوعبخشی به معیشتهاي
خانوارهاي روستايی در استان آذربايجان غربی بهترتیب
اولويت شامل "توانمندسازي حرفهاي و ارتقاء عرصههاي
شناختی و مهارتی روستايیان" و "تأکید بر استفاده از
تسهیلگران زن در ساختار تیم تسهیلگري شرکتهاي
مجري پروژه" و در استان آذربايجان شرقی نیز شامل
"توسعه خوشههاي تولید در راستاي انسجامبخشی و
همافزايی کسب و کارهاي روستايی خرد" و "توجه
بیشتر به تسهیل بازاريابی محصوالت تولید شده" ،بودند
(جدول .)7
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جدول  -7نتايج ماتريس  QSPMبراي اولويتبندي راهبردهاي مرتبط با توسعه پروژه تنوعبخشی به معیشتهاي خانوارهاي روستايی
در استانهاي آذربايجان غربی و آذربايجان شرقی

آذربايجان شرقی

آذربايجان غربی

استان

راهبردهاي قابل قبول

اولويت

امتیاز
جذابیت
نهايی

1
2

توانمندسازي حرفهاي و ارتقاء عرصههاي شناختی و مهارتی روستايیان
تأکید بر استفاده از تسهیلگران زن در ساختار تیم تسهیلگري شرکتهاي مجري پروژه

1/34
1/15

3
4

گسترش فرهنگ کارآفرينی در جوامع محلی بويژه با شناسايی و معرفی روستايیان کارآفرين (توسعه الگوهاي نقش)
تقويت روحیه فعالیت تیمی بويژه در قالب گروههاي همتراز از زنان و دختران روستايی

1/10
1/01

1
2
3
4
5
6

توسعه خوشههاي تولید در راستاي انسجامبخشی و همافزايی کسب و کارهاي روستايی خرد
توجه بیشتر به تسهیل بازاريابی محصوالت تولید شده
ارايه اثربخش خدمات کسب و کارهاي خرد
اطالع رسانی و داشتن تبلیغات مؤثر براي شناساندن محصوالت تولید شده بويژه با کمک اينترنت و شبکههاي مجازي
تأکید بر بهروزسانی مستمر شرح خدمات اجراي پروژهها
تشويق شرکت ها به استمرار حمايت و پشتیبانی از روستايیان و مشاغل راهاندازي شده

1/32
1/26
1/13
1/06
1/04
1/03

بحث و نتيجهگيري

نتايج اين پژوهش نشان داد که پروژه تنوعبخشی به
معیشتهاي خانوارهاي روستايی از وضعیت کامال
متفاوتی در سطح دو استان آذربايجان غربی و آذربايجان
شرقی برخوردار بود ،به نحوي که در استان آذربايجان
غربی در موقعیت رقابتی يا حداکثر -حداقل قرار داشت
و در نتیجه ،بايد تالش شود با استفاده از نقاط قوت از
تهديدات آن دوري شود؛ در حالی که در استان
آذربايجان شرقی فضاي راهبردي پروژه در ناحیه سوم
يعنی موقعیت تغییر جهت يا حداقل-حداکثر قرار گرفت،
و در نتیجه ،توصیه میشود که با بهره جستن از
فرصتها ،نقاط ضعف پروژه برطرف شود .با توجه به اين
نتايج ،اصلیترين راهبرد در راستاي توسعه پروژه تنوع-
بخشی به معیشتهاي خانوارهاي روستايی در استان
آذربايجان غربی مربوط به توانمندسازي حرفهاي و ارتقاء
عرصههاي شناختی و مهارتی روستايیان بود .اهمیت اين
راهبرد در پژوهش  )2018( Savari et al.نیز مورد تأکید
قرار گرفته است .آنچه مسلم است پیششرط اساسی
براي توسعه فعالیتهاي شغلی و تنوعبخشی به معیشت-
هاي خانوارهاي روستايی بهبود سطح دانش و مهارت-
هاي شغلی و بهعبارت دقیقتر ،توانمندسازي گروههاي
مختلف روستايیان بهمنظور ايجاد ظرفیتهاي مرتبط با
راهاندازي مشاغل و کسب و کارهاي مختلف در زمینه-
هاي کشاورزي و غیرکشاورزي است .مرور شرح خدمات

اجراي پروژه تنوعبخشی به معیشتهاي خانوارهاي
روستايی گواه بر اين دارد که اين موضوع به خوبی در
قالب شرح خدمات مورد توجه قرار گرفته است به طوري
که در مرحله چهارم پروژه بر برگزاري دورهها يا نشست-
هاي حضوري يا مجازي براي افزايش توانايی و مهارت-
هاي اعضاي کارگروههاي محلی توسط شرکتهاي
مجري تأکید شده است .با اين وجود ،نتايج ارزيابیهاي
به عمل آمده حاکی از آن است که در سطح هر دو
استان آذربايجان غربی و آذربايجان شرقی توجه نسبتا
اندکی به برگزاري اين دورهها شده و میانگین آنها در
سطح پايینی قرار داشت که اين مسأله در نهايت می-
تواند روستايیان و اعضاي کارگروههاي معیشتی را با
مسايل و مشکالت فراوانی مواجه نمايد ( Conservation
 .)of Iranian Wetlands Project Office, 2021با توجه
به نتايج بهدست آمده ،راهبرد دوم در توسعه پروژه
تنوعبخشی به معیشتهاي خانوارهاي روستايی در
استان آذربايجان غربی مربوط به تأکید بر استفاده از
تسهیلگران زن در ساختار تیم تسهیلگري شرکتهاي
مجري پروژه بود .با توجه به اينکه يکی از محورهاي
کلیدي پروژه تنوعبخشی به معیشتهاي خانوارهاي
روستايی توانمندسازي زنان و دختران روستايی بوده و
اين گروه يکی از مخاطبان اصلی برنامههاي اين پروژه
بهشمار میآيند ( Sayah Mofzeli & Sadat Rahmati,
 ،)2017استفاده از تسهیلگران زن در ساختار تیم

534

مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره  ،53-2شماره 1401 ،2

تسهیلگري شرکتهاي مجري پروژه امري ضروري به
نظر میرسد .بههرحال ،بافت فرهنگی و اجتماعی مناطق
روستايی در استانهاي آذربايجان غربی و آذربايجان
شرقی بهگونهاي است که استفاده صرف از تسهیلگران
مرد ممکن است با اصول و ارزشهاي فرهنگی و
اجتماعی مناطق روستايی در تضاد باشد که اين مسأله
به نوبه خود مانعی جدي بر سر راه مشارکت زنان در
فعالیتهاي اقتصادي خواهد بود .اهمیت اين مسأله با در
نظر گرفتن اين موضوع که اعضاي کارگروههاي محلی را
عمدتا دختران جوان تشکیل میدهند ،دو چندان است.
چرا که تسهیلگران زن راحتتر میتوانند با اين
مخاطبان ارتباط برقرار کرده و پروژه را بهصورت
مشارکتی پیش برند.
با توجه به نتايج پژوهش ،اصلیترين راهبرد در
راستاي توسعه پروژه تنوعبخشی به معیشتهاي
خانوارهاي روستايی در استان آذربايجان شرقی ،توسعه
خوشههاي تولید در راستاي انسجامبخشی و همافزايی
کسب و کارهاي روستايی خرد بود .اهمیت اين راهبرد
در پژوهشهاي ديگري همچون  )2018( Savari et al.و
 )2013( Abimbola & Oluwakemiنیز مورد تأيید قرار
گرفته است .همانطور که بررسیها نشان داد يکی از
اصلیترين نقاط ضعف پروژه تنوعبخشی به معیشتهاي
خانوارهاي روستايی مربوط به پايین بودن سطح درآمد و
سود اقتصادي مشاغل راهاندازي شده در قالب اين پروژه
بود که منجر به بیانگیزگی روستايیان و در نهايت،
ناپايداري کسب و کارهاي ايجاد شده میشود .در چنین
شرايطی ،توجه به راهبرد توسعه خوشههاي کسبوکار
میتواند به افزايش ظرفیت تولیدي اين کسبوکارها
کمک شايانی کند که اين امر به نوبه خود منجر به
کاهش وابستگی به بخش کشاورزي و در نتیجه ،کاهش
فشار روي منابع آب و خاک خواهد شد .شايان ذکر
است ،يکی از راهبردهاي ديگر مورد توجه در قالب
تشکیل خوشههاي تولید مربوط شکلدهی يک نشان
تجاري معتبر (برند جمعی) براي کسب و کارهاي مستقر
در خوشه است که به شکل عمدهاي سبب افزايش
اثربخشی اين خوشهها و بهبود بازاريابی محصوالت
تولیدي آنها خواهد شد .به طور مشابه ،راهبرد دوم به
منظور توسعه پروژه تنوعبخشی به معیشتهاي

خانوارهاي روستايی در استان آذربايجان شرقی مربوط
به راهبرد توجه بیشتر به تسهیل بازاريابی محصوالت
تولید شده بود که به اهمیت آن در پژوهشهاي
 )2019( Mohammadi & Rostamiو Okoror et al.
( )2019نیز اشاره شده است .بازاريابی يکی از اصلیترين
حلقههاي زنجیره ارزش به شمار میآيد که تکمیل
زنجیره و کسب سود در گرو توجه ويژه به اين مؤلفه
است .بررسی شواهد میدانی حاکی از آن است که برخی
از مشاغل راهاندازي شده در قالب پروژه تنوعبخشی به
معیشتهاي خانوارهاي روستايی براي بازاريابی
محصوالت تولیدي خود دچار مشکالت اساسی هستند و
بهدلیل عدم دسترسی به بازار مناسب يا نداشتن مهارت-
هاي الزم از يک سو و حضور و دخالت دالالن از سوي
ديگر ،در نهايت نمیتوانند محصوالت خود را به شکل
مناسبی بازاريابی کنند .هرچند ،کوچک بودن مقیاس
کسبوکارها و پايین بودن حجم محصوالت تولیدي آنها
نیز در پر رنگتر شدن اين مسأله بیتأثیر نبوده است.
البته ،در اين خصوص بررسی شرح خدمات اجراي پروژه
نیز نشان میدهد که بحث بازاريابی به شکل ناقص و
ضعیفی در قالب مرحله پنجم شرح خدمات يعنی تهیه و
تدوين مشارکتی طرح کسب و کارهاي خرد مورد توجه
قرار گرفته است که اين مسأله به نوبه خود باعث غفلت
و توجه کم شرکتهاي مجري جهت تسهیل بازاريابی
محصوالت شده است .با توجه به چنین شرايطی ،به نظر
میرسد که توجه بیشتر به تسهیل بازاريابی محصوالت
میتواند يکی از راهبردهاي اصلی در راستاي بهبود
کیفیت پروژه تنوعبخشی به معیشتهاي خانوارهاي
روستايی باشد.
در نهايت ،با در نظر گرفتن يافتههاي اصلی کسب
شده از پژوهش ،پیشنهادهاي زير ارايه میشوند:
 -1با توجه به اهمیت راهبرد "توانمندسازي حرفهاي
و ارتقاء عرصههاي شناختی و مهارتی روستايیان"،
پیشنهاد میشود مبحث توانمندسازي حرفهاي
روستايیان از مرحله چهارم در شرح خدمات تفکیک
شده و به صورت يک مرحله مستقل در شرح خدمات
اجراي پروژه گنجانده شود تا ضمن تأکید بیشتر روي
آن ،شرکتهاي مجري الزام و تعهد جديتري نسبت به
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ارتقاء عرصههاي شناختی و مهارتی روستايیان داشته
باشند.
 -2با در نظر گرفتن اهمیت راهبرد "تأکید بر
استفاده از تسهیلگران زن در ساختار تیم تسهیلگري
شرکتهاي مجري پروژه" ،پیشنهاد میشود اين راهبرد
در شرح خدمات اجراي پروژه تنوعبخشی به معیشتهاي
خانوارهاي روستايی به طور جدي مدنظر شرکتهاي
مجري قرار گرفته و به منزله يکی از مالحظات اصلی در
فرايند اجراي پروژه روي آن تأکید شود .البته ،ذکر اين
نکته ضروري است که در حال حاضر بیشتر تسهیلگران
پروژههاي معیشتی را زنان تشکیل میدهند ،ولی با
توجه به ماهیت و گستردگی پروژه نیاز است تعداد آنها
به صورت متناسب افزايش يابد .ضمن اينکه استفاده از
تسهیگران زن با تخصصهاي مرتبط بهويژه توسعه
روستايی و ترويج و آموزش کشاورزي میتواند تأثیر
قابلتوجهی در بهبود اثربخشی فعالیتهاي آنها داشته
باشد.
 -3با توجه به اهمیت راهبرد توجه بیشتر به تسهیل
بازاريابی محصوالت تولید شده ،پیشنهاد میشود
سازوکارهايی همچون کمک به اعضاي صندوقهاي
محلی براي بازاريابی اينترنتی و ايجاد کانالهاي مجازي
در صفحات اينستاگرام ،تلگرام و غیره براي معرفی و
فروش محصوالت خود؛ در نظر گرفتن مکانی براي عرضه
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و فروش مستقیم محصوالت در سطح منطقه بهصورت
يکپارچه؛ برگزاري نمايشگاهها و جشنوارهها براي
تبلیغات و کمک به فروش محصوالت تولید شده توسط
کسبوکارهاي خرد تشکیل شده؛ حمايت از اعضاي
صندوقهاي خرد محلی براي حضور در بازارچههاي
محلی و ملی؛ کمک به اعضاي صندوقهاي محلی جهت
طراحی لوگو ،تهیه کاتالوگ براي معرفی محصوالت
تولیدي خود؛ مشاوره به کسبوکارهاي خرد تشکیل
شده براي طراحی برند و برچسب محصوالت تولیدي
خود و بهويژه ظرفیتسازي و بهبود مهارتهاي بازاريابی
روستايیان از طريق ارايه آموزشهاي ضروري ،به شکل
جديتري مورد توجه نهادها و سازمانهاي ذيربط قرار
گیرند.
سپاسگزاري

اين مقاله استخراج شده از طرح ارزيابی اجتماعی-
اقتصادي فازهاي ششم و هفتم پروژه «همکاري در
احیاي درياچه ارومیه از طريق مشارکت جوامع محلی در
استقرار کشاورزي پايدار و حفاظت از تنوع زيستی» (با
شماره قرارداد /15403ت )3/است که اعتبار آن از سوي
دفتر طرح حفاظت از تاالبهاي ايران در قالب پروژه
مشترک با ژاپن و  UNDPتأمین شده است که بدين-
وسیله از مساعدت و همکاري آن دفتر تشکر و قدردانی
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