
بنام خداوند بخشنده مهربان
ی طرح توسعه مبانی نظری، مفاهیم بنیادین و روش شناس  منظومه روستایی

ززیپور فراهد ع
گاه خوارزمی  عضو هیات علمی دانش



ه روستاییمبانی نظری طرح توسعه منظوم



–چارچوب مفهومی  حاکم رب طرح ادارکی 



حفاظت محیطی

پیوسته از بوم شناختی شامل سیستمی به هم–نظام طبیعی 
داراز آن استفاده پای است که عناصر طبیعی و بوم شناسی 

.تحفاظت، نگهداری و ترمیم عملکردهای آن اسمنوط به 



یانسجام اجتماع 

مایهسربرمبتنیبایدمحلیجامعهدرپیشرفتتحقق
می،عمواعتماداجتماعی،تعارضاتازجلوگیریانسانی،
...وهمگرایی



ای اقتصاد ردوزن
محلی

هایمزیتربمبتنیکنندگیتکمیلومحلیاقتصادساختارتقویت
.ارزشوعرضهزنجیرهفعالیتی،شبکه؛محلیمشارکتیورقابتی



ییکپارچگی فضای 

وساختاریجنبهازفضایینظاماجزاهمگراکردن
.یچندپارگوواگراییتفرق،کاهشهدفباعملکردی

سازمان 

فضایی 

موجود



لت فضایی عدا

وزیعیتعدالتچهارچوبدرهاسرمایهها،فرصتمنابع،بهعادالنهدسترسی
آنردکه.هااستحقاقونیازهابهتوجهبا.....وساختاریوایرویهعدالتو

ازودارندپیشرفتازسهمیکهکننداحساسمحلیجامعهاعضایهمه
؛اندنشدهگذاشتهکنارمحلیجامعهعادیجریان



یمحل حکمروایی

رسمینهادهایوهاسازمانمیانمتقابلکنش
وطرفیکازمحلیمدیریتوریزیبرنامه

همهمشارکت.دیگرطرفازمردمینهادهای
حلیمتوسعهچهارچوبدربایدکهمحلیبازیگران
.شونددرتمندقوتوانمند



پشتیبانی کننده چارچوب رویکرداهی  نظری 
ادارکی-مفهومی 

رویکرد
توسعه پایدار

:تعریف
:برونتلندبهموسومکمیسیونتعریف
ازهاینیبتواندکهاستایتوسعهپایدار،توسعهدرکهاستچنینتعریفاین

هبراآتینسل هاینیازهایرفعکهآنبدون.سازدبرآوردهراکنونینسل های
.اندازدمخاطره

:استتأکیدموردوجهدوتعریفایندر
وموجود؛وضعدرانسانیگروههاینیازهای(الف
.آتینسلبهپاسخگوییبرایمنابعحفظ(ب

:اصول رویکرد
كل گرایی؛•
استفاده عاقالنه از منابع؛•
پایداری•
:  عدالت و برابری•
مشاركت و وفاق؛•
؛اجتماع محوری•



پشتیبانی کننده چارچوب رویکرداهی  نظری 
ادارکی-مفهومی 

که ایرویکرد سازمانیابی فضایی شب

کلشایشبکهپارادایم(اطالعاتانقالب)دادهرختحوالتبهتوجهبا1990دههدر
حتترافضاییریزیبرنامهبویژهریزیبرنامهجملهازمختلفهایحوزهوگرفت
میهكنمودندارایهرانظراتیمختلفنظرانصاحبچارچوبایندر.دادقرارتاثیر
.بردناممیجرزوتیلوركاستلز،امانویلازتوان

اصول

:(1396همکاران،وافراختهازتغییراتیاعمالبا1395پورداداش)

ماهیت دوسویه و مکملمرکزیت جریانی
جریانها

فضای جریانی
ه پیوندهای فراناحی

ای

هم افزایی شبکه ایفضای جریانی

سازمان فضایی 
شبکه ای



پشتیبانی کننده چارچوب رویکرداهی  نظری 
ادارکی-مفهومی 

شبکه منطقه ای( راهبرد)رویکرد 

اصول

اصولمقوله اه
ونابعمبهوابستهعمدتا  ،چندبخشیفعالیت هایبرتأكيداد اقتصبخش پاهي

وكوچكگذاری هایسرمایهومحلیسطحمزیت های
ای؛منطقهمقياسمتوسط

يرامونیپحوزهبامراكزتعدادیازتركيبیبينافقیپیوندینظام شهری
؛رقابتیمزیت هایوویژهتخصصبااش

روستاروابط شهر و 
باشهری–روستاییحوزهفعاليت هایمجموعهازتصویری

بهشهریوروستایینواحیپیوندازناشیهماهنگرشد
قهمنط)روستاییبيننقلوحملراههایتراكمافزایشهمراه
؛(ای شيوه 

یربانمه رزی
وگییکپارچباغیرمتمركزریزیبرنامهنظامبرتأكيد

–اروستفعاليتهایو(بخشیبین)چندبخشیمشاركت

؛محلیسطحدرشهری

حوزه اهی 
ری سیاستگذ ا

شاورزی،كتبدیلیصنایع،كشاورزیفعاليتتنوعبرتأكيد
زشآموشهری،خدمات،منابعبرمبتنیایكارخانهتولید
.لیمحسكونتگاهیبيننقلوحملشبكهوانسانینيروی



پشتیبانی کننده چارچوب رویکرداهی  نظری 
ادارکی-مفهومی 

شبکه منطقه ای( راهبرد)رویکرد 

یامنطقهشبکهراهبرددرشهرجایگاه

اروستاهبارقابتبجایشهری،-روستاییپيوندهایچارچوبدرشهر-
است؛آنهاباهمکاریدارای

فضاییالگویدردوسویهتعامالتبرمبتنیكاركردشبهتوجهباشهر-
دارد؛قرارروستاهاباپیونددركنندگیتکمیلنقشایشبکه

منظومهسطحدرفضاییعنصرمهمترینشاناندازهاساسبرشهر-
(یاقتصاد-اجتماعی)روستاهامحلیهاظرفیتكناردربلكه.نيست

است؛شهری-روستایییکپارچهتوسعهبسترساز



پشتیبانی کننده چارچوب رویکرداهی  نظری 
ادارکی-مفهومی 

شبکه منطقه ای( راهبرد)رویکرد 

فضاییسازمان



رویکرد خوشه صنعتی 

عهتوساساسیمكانيزمهایازمهمیبخشصنعتیهایخوشهمفهومامروز
.شودمیشمردهپویاایمنطقه

:پورترعقیدهبه
صنایعازهاییخوشهدربلكههم،ازجداصنایعدرنهكشورها

شوند؛میموفقعمودیوافقیروابطازهمبهپيوسته
یصنعتهایخوشهدرگرفتهقراربنگاههایميانفضاییهمجواری

ند؛كمیبازیمداومنوآوریتشویقووریبهرهبهبوددرمهمینقش
وخصصتكنندگانتامينمرتبط،بهمشركتهایفضاییتمركزخوشه

ها،دانشگاه)مربوطنهادهایومرتبطصنایعدربنگاههابرایخدمات
دربنگاههااین.است(بازرگانیهایانجمنواستانداردموسسات

يزنهمكاریآنهاباكنندمیرقابتدیگربنگاههایباكهحالهمان
(1998پورتر،)دارند

پشتیبانی کننده چارچوب رویکرداهی  نظری 
ادارکی-مفهومی 



رویکرد خوشه صنعتی 

پشتیبانی کننده چارچوب رویکرداهی  نظری 
ادارکی-مفهومی 



رویکرد محیط نوآور

محيطیکدرغيررسمیاجتماعیروابطازایمجموعهبعنواننوآورمحيط
فرایندوافزاییهمراهازرامحلینوآوریظرفيتكهمحدودجغرافيایی
.شودمیتوصيفكند،میتقویتجمعییادگيری

.ودشمیدیدهفضادردانشانتقالبرایراهیجمعییادگيرینوآور،محيطتئوریدر
گيردمیصورتزیرطرقازبيشتردانشانتقالاین

وگانسازندنيزومشتریانوگانكنندهتامينميانمتقابلروابط
ای؛سرمایهتجهيزاتكاربران

ایهبخشدربنگاههاميانغيررسمیورسمیمشاركتیپيوندهای
ویژه؛

شده؛محلیبازارهایدرماهركارگرانبنگاهیبينتحرک
مراكزدانشگاهها،موجود،بنگاههایازجدیدبنگاههایبرآمدن

آزمایشگاهی؛وپژوهشی

پشتیبانی کننده چارچوب رویکرداهی  نظری 
ادارکی-مفهومی 



رویکرد حکمروایی

اقتداراعمالازاستعبارتوداردحكومتازفراترمعناییحكمروایی
ردخازمختلفسطوحدرامورعمومیپيشبرددراداریواقتصادیسياسی،

استكالنتا

پشتیبانی کننده چارچوب رویکرداهی  نظری 
ادارکی-مفهومی  حکمروایی



یاصول ربانمه رزی توسعه منظومه



رویکرد برنامه ریزی راهبردی

اجتماعیوفكریمبانی(الف
بشری؛تجاربوجمعیخرد-
پذیری؛انعطافوگرایینسبيت-
منظومه روستاییعه ربانمه رزیی توس رویکرداهی  نظری .مشاركتودموكراسی- اجراییرویه(ه

را؛اجوسازیتصميمیكپارچگی-
محلی؛نهادهایمحوریت-
.بخشیميانوافقیمدیریت-

توسعههایطرحالگوی(ج
:نظرازهاطرحتنوع-

مداخله؛سطح
مداخله؛مقياس
.مداخلهموضوع

كالناهداف(ب
سكونتگاهها؛پایدارتوسعه-
ی؛زندگمحيطكيفيتاعتالی-
.عمومیمنافعتأمين-

:داردتاكيدزیراصولبرخودمفهومیچارچوبدرراهبردیریزیبرنامهرویكرد



رویکرد برنامه ریزی مشارکتی

منظومه روستاییعه ربانمه رزیی توس رویکرداهی  نظری 
اصولیربمشاركتیریزیبرنامهپایهنظریهبارتون،عقيدهبه

:(1390:224اجاللی،)استزیرشرحبهكهداردتاكيد

:نفعذیهایگروهمشاركت(الف
محلیاستقاللارتقای(ب
پيوستگیوتركيباصل(ج
انطباققابليتوتنوع(د

.گيردمیشكل«مشاركت»ایپایهمفهومچارچوبدرمشاركتیریزیبرنامه
یکاعضایآنطریقازكهایداوطلبانهواداریهایفعاليتازعبارتستمشاركت
یاممستقيصورتبهوكنندمیشركتخودروستاییاشهرمحله،اموردرجامعه

محسنی)شوندمیسهيمخوداجتماعیحياتبهدادنشكلدرغيرمستقيم
.(1390اجاللیازنقلبه1373تبریزی،



منظومه روستاییعه ربانمه رزیی توس رویکرداهی  نظری 
مقياسدرفضاساماندهیبهراهبردیرویكرد1990دردهه
.شدمتداولبيشترمختلف

اركوكسبدرراهبردیتفكروانتقادیبرنامه ریزیادبيات

اروپاییراهبردیبرنامه ریزیشيوه های

برنامه ریزی فضایی راهبردی

راهبردیفضاییریزیبرنامهتفکرهایبنیان



منظومه روستاییعه ربانمه رزیی توس رویکرداهی  نظری 
رایبفيزیكیحل هایراهارایه؛كالبدیبعدبرتاكيد

اقتصادیواجتماعیمسائل

قدرتمند؛سياستگذاریعامالندخالت

ضعيف؛هایگروهدخالتوذینفعانبهتوجهعدم

برنامه ریزی فضایی راهبردی

سنتیفضاییریزیبرنامهنقد



منظومه روستاییعه ربانمه رزیی توس رویکرداهی  نظری 
-اجتماعیفرایندیکراهبردیفضاییبرنامه ریزی

ز،چشم انداآنطریقازكهاستدولتنظرزیرفضایی
رافضاتاشوندمیارائهاجراشيوه هایواقدامات
.دهندشكلباشدبایدوهستكهآنچنان

برنامه ریزی فضایی راهبردی

راهبردیفضاییریزیبرنامهتعریف



منظومه روستاییعه ربانمه رزیی توس رویکرداهی  نظری 

داردتمركزراهبردیكليدیهایحوزهازمحدودیشماربر

واناییتبهپيچيده،مسایلحلراهكهاستاینبرفرضغالبا،رویكرد،ایندر
دارد؛بستگیمدتكوتاهاقداماتباراهبردیاندازچشمتركيب

یندفرادرفعالبطورو،عملنحوهازمشترکتعریفیکاساسبرذینفعان
دارند؛دخالتبرنامه ریزی

مدنی،جامعه)متنوعو(سطحیچندحاكميت)گستردهمشاركتامكان
طیدر(مربوطهدانشواهدافمنافع،اشتراک گذاریبا)را(اقتصادیعمومی،
می آورد؛فراهمبرنامه ریزیفرآیند

قرارتوجهموردرارقابتیارزش هایوقطعيت هاعدمقدرت،ساختارهای
می دهد

اقدامات؛پياده سازیواجرابرتمركزبهنياز

(تغييراتكنترلبجای)تغييراتمدیریت.
برنامه ریزی فضایی راهبردی

راهبردیفضاییریزیبرنامهاصول



ه منظومه روستاییمفاهیم بنیادین رد طرح توسع 



فضا
ایگروههوافراداثرگذاریوپذیرینقشازحاصلعينيتیفضا،

2متعاملعملكردهایپيامددیگر،سخنبهیاومكاندرانسانی
رو،ایناز.استاكولوژیک–طبيعیواقتصادی–اجتماعیمحيط
جاآناز.آوردبشمارمكاندراجتماعیتوليدنوعیتوانمیرافضا
امنظیکراآنتوانمیاست،مرتبطاجزائیازمتشكلفضاكه
اییفض–مكانیواقعيتینظام،اینچونوآوردبشمار(سيستم)

سعيدی،)گفتسخنفضایی–مكانینظامازتوانمیاست،
1375).



اییساختار فض

كهایینحوهوفضاییروندهایمبنایبرزمينسطحبرهاپدیدهپذیرینظمنحوه
میعهدهبرنقشیروندهاایندروپذیردمیسازمانروندهااینواسطبهفضا
گيرد

واستیاقتصاد–اجتماعیمناسباتوروابطبسترسازابعادشاملفضاییساختار
.دشوگرفتهنظردرآنهابرحاكمروابطوهافعاليتقالبمثابهبهتواندمی

بسترهاازدستهدوفضاییساختارهای

:گيرندمیبردررا
اكولوژیک–طبيعیمحيطبستر-1

اقتصادی-اجتماعیبستر-2



یکارکرد فضای 

بههكشودمیشاملرابرانهاحاكمروابطوفعاليتهامجموعه
.یابندمیتحققامكانموجودساختارهایواسطه

:كردتوجهبایستیمفهومچندبهتوجهارتباطایندر

نقش؛

هاجریان

روابط

پيوند



-روابط شهری  روستایی
يوستهپوعمدتا غيرصنعتیدنيایدرشهریـروستاییروابط•
سویازاستثماریماهيتباسلطهروابطازویژهنوعیتحميلبر

ویهسیکروابطشكل.استاستوارروستاییمحيطهایبرشهرها
بهتربيشفضاییجریاناتدامنهرابطهدر.استشهرهانفعبهو

.استشهرهاسمت



-پيوند روستایی شهری
هاپيونداین.نيستومجردمطلقمقوله ایشهری-روستاییپيوندهای
كاالها،سرمایه،افراد،جریانهمچون)مداومجریاناتازمجموعه ایبرحسب
وندهایپي.یابندمیعينيتشهریوروستایینواحیميان(وفناوریاطالعات
یایگوعمدتاكهشهرهاوروستاهاسنتیروابطبرخالفشهری-روستایی

یمتبيينمذكورجریاناتازایمجموعهبواسطهبود،سلطهروابطنوعی
بصورتبوده،چندگانهاثربخشیواجزادارایجریانهااینازهریک.گردد

.یابندمیبروزمتفاوتیزمانیوفضاییپيوندهای



-پيوند روستایی شهری
موردوتفكيکسطحدودرومقولهدودرتوانمیراپيوندها
:دادقراربررسی

وپولافراد،كاالها،جریانهاینظير)فضاخاللدرپيوندها(الف
زاید؛وموادواطالعات

فعاليتهایشاملكه(بخشیتعامل)بخشهاسطحدرتعامل(ب
كشاورزیمانند)دارندجریانشهرینواحیدركه"روستایی"

میطبقه بندی"شهری"عنوانبهاغلبكهفعاليتهایییا(شهری
میجریانروستاییدرنواحی،اما(خدماتوصنعتنظير)شوند
.یابند



-پيوند روستایی شهری



-پيوند روستایی شهری

پیوندهای بین بخشی
عرضهو(خرید)تقاضاغيرمستتقيمومستتقيمهایوابستگیطوركلیبه
ایطقهمنبخشیبينپيوندهایمنطقه،یکاقتصادیبخشهایبين(فروش)

.شودمیناميده

مكملاليتهایفعميانتوليدیپيوندهایبهبایستیبخشیبينپيوند
:شودختمزیر
اوليه،موادتوليدكننده-
ایواسطهكاالهای-
نهاییكاالهای-
.سرمایهفناوری،دانش،انسانی،نيرویكنندگانعرضه-



-پيوند روستایی شهری

پیوند پسین
خشهایبدیگرباموردنظربخشبينپيوندهایاندازهوشدتمبيّنشاخصاین

وتركمانینژادولی.استآنازایواسطههاینهادهخریدزمينهدراقتصاد
نآكهاستمعنیبدینباال،پسينپيونددارایبخش(1392،41همكاران،

.استوابستهدیگرتوليدیبخشهایبهشدیدطوربهبخش

پیشینپیوند
بخشیکنهاییمحصولكهاستایننشاندهندهبخشیکبرایشاخصاین
.رددگمیاستفادهایواسطهنهادهعنوانبهدیگرهایبخشدرميزانچهبه

بررسیموردبخشبيشتركنندگیعرضهازحاكیشاخصاینمقدارافزایش
باشد؛مینهاییبخشهایتاتوليدیبخشهایبرایاوليهموادلحاظاز

آنبهخشهابسایروابستگیبخشها،سایربهبخشیکتوليدعرضهدرنتيجه
دهدمینشانرابخش



-ییپيوند روستا شهری

1395سعیدی،وپورداداش



-پيوند روستایی شهری

افزایش درامد 

روستاییان حاصل از

فروش  محصوالت 

کشاورزی در 

بازارهای  محلی و 

(منطقه ای
ای افزایش تقاضا بر

کاالهای مصرفی در

میان خانوارهای 

روستایی

ر توسعه اشتغال غی

تنوع  در )کشاورزی

(مراکز شهری کوچک

جذب مازاد نیروی 

کار روستایی

افزایش تقاضا برای 

محصوالت کشاورزی

افزایش بهره وری 

کشاورزی

افزایش درآمد

توسعه کشاورزی 

نواحی روستایی

پیوند اقتصادی 
شهری-روستا 



ییسازمان فضا

شنقوكاركردپذیریوفضادهندهتشكيلاجزایارایشنحوی
.استفضاییعرصهدراجزاازیکهر
وجودتنگاتگارتباطیكاركردوساختارميانفضایی،سازماندر

بامتناسبساختارهاینيازمندكاركردیهردیگرسخنبه.دارد
.بالعكسواستخود



یمزیت راقبت 
قخل.استارزشخلقمعنایبهكوتاهتعریفدررقابتیمزیت
افزایشهزینهازبيشدرآمدتاگرددموجبآنچههریعنیارزش
.یابد

حدازترفرااقتصادیارزشاقتصادیبنگاهكهزمانیدیگربعبارت
رداقتصادیارزش.استرقابتیمزیتداراینمایدكسبمعمول
خریدازامدهبدستمنافعميانتفاوتمعنیبهسادهمفهوم

دماتخوكاالتوليدبرایبنگاهكههاییهزینهازایدرمشتریان
تمزیاندازهوميزانكفتتوانمیبنابراین،.استنمودهصرف
دستبشركتكهاقتصادیارزشميانتفاوتبهبنگاهرقابتی
میتشركرقيببنگاهتوسطآمدهبدستاقتصادیارزشباآورده
.باشد



یمزیت راقبت 
پورتر
هایتشركوهابنگاهازمتشكلكشورهركهبوداینبراواعتقاد

،اشدبمیگذاراثركشورآنپذیریرقابتدركهبودهاقتصادی
وضاعاكشورها،درپذیریرقابتگيریاندازهبرایاستكافیلذا

ریگياندازهآندرموجوداقتصادیهایبنگاهوهاشركترقابتی
مقایسهجهانیتجارتچارچوبباراهاانبرآیندمجموعوشود
وعراقی)زدتخمينراپذیریرقابتدركشورآنرتبهونمود

(1385،برارپور



یمزیت راقبت  محیط محلی که 
مشوق فرم های 
ری مناسب سرمایه گذا
و ساماندهی است

تار استراتژی بنگاه ، رقابت و ساخ
صنعت

رقابت شدید میان بنگاه ها در 
محیط محلی 

شرایط تقاضا

مشتریان پیچیده و پر تقاضا

تری تقاضای پیچیده ، نیاز های مش

شرایط عاملی 

یعی ، نیروی کار ، سرمایه و منابع طب
، زیر ساخت های فیزیکی ، اجرایی
اطالعاتی و فن آوری ، نهاده های 

تخصصی 

صنایع پشتیبان و مرتبط  

ات حضور انبوه صنایع تامین کننده خدم
صنایع مرتبط  رقابتی ... تجاری و

دولت و نهاد 
های حکومتی

شانس یا 
ش اتفاقات پی
ه بینی نشد

مدل الماس پورتر



یمزیت راقبت 

ایمنطقهرقابتیمزیتهایپایه

2006مارتین 



یا )رپوژه ارثبخش (محرک
هجنبازمنظومههایظرفيتبهتوجهباكهاستایپروژه•

بابا...ومالینهادی،زیرساختی،انسانی،سرمایههای
وتحرکهایزمينهتواندمیایشبكهواییخوشهساختاری
الزاماتپروژهاینطراحیدر.سازدفراهمراتوسعهوپویایی
.استتاكيدوتوجهموردمختلف



رضه یا )زنجیره ع (اتمین
كهفعاليتهاازاستایشبكهتامينیاعرضهزنجيره•

تاژمونقطعات،ساختاوليه،موادتامينقبيلازكاركردهایی
تمحصوالتحویلو(نهایی)محصوالتنهاییمونتاژقطعات،
جيرهزن.هستنددارامشتریان/ایمنطقهتوزیعمراكزبهنهایی
بهورجریانیومحصوالتازجلوبهروجریانیمثابهبهتامين
.شودمیشناختهاطالعاتازعقب

نندهكتامينفرایندهایسازییكپارچهتامينزنجيرههدف•
.استضایعاتكاهشوكاراییافزایشتوليدكننده،و
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یس ک

شان ا ک

مس دره

شهر م ائ ق

سرا عه  صوم

ه یدری ت ح رب ت

شی تا حمدب ورم ن

سی با سی ع چهار

حمد لی م ل ع چهارک

ال اک بری ال-ک درازک

يس ك

لوت ط

اجاك

هره چ

ند خم

جاجن

فت زچ ب

كا ت ي پ

شوب ك ي

ن يرك ت

شت يد ل ه

ال ك ري ك

جار وك ن

سي مرز م

ال يدك س

ن مرزك م

مارون ل

تي زداك م

سره ار وي

ال يرك ام

تن حمه ك

تي لي ك ه

ال والدك ف
تان س ار ان

شت ا داردك

ال ك اوان گ

شمه گ چ ري

سي يل  ج ان

له ح درزي م

ا ياه درك س

ال يردارك ش

ال خواجه ك

ال رك اردگ ك

له ح اوزن م گ

ر اال ران ت ق

ي شرق ال ك درون

ي رب الغ ك درون

اك رزن ين م اي پ

اد ه آب يض ال ف

ي رب الغ ف ك ال ب

بي ي تي ط رزي ك م

روز نج اف االگ ب

ارك تي ي موزي ك

شاهرخي هن  اك خرم

لي ع بان ع ش سي  ازار

له ح اوزن م ضاگ شاهر

نار ل ك اب سي ب ازار

نوغان فرایند تولید، پشتیبانی، فراوری و فروش
وضعیت کنونیدر

له)! ی ید پ ول ت

ی)! بان ی ت ش پ

شمی)! ری سوجات اب ن ید م ول ت

خ)! ید ن ول ت

روش)!)! ی و ف اب ازاری ی،ب بان ی ت ش پ

قش! د ن اق گاه های ف ت کون س

له ی ید پ ول یه ت هاده اول ت ن اف دری

له ی روش پ ف

شمی ری سوجات اب ن یه م هاده های اول روش ن ف

ت فال س شهری آ ین  حور ب م

ت فال س ی آ تای س راه های رو

سه شو ی  تای س راه های رو

ی ی خاک تای س راه های رو

رضه (مینیا ات)زنجیره ع



 فرآوری و شبکه تولید، پشتیبانیالگوی پیشنهادی ،
بازاریابی و فروش نوغان

رضه یا )زنجیره ع
(اتمین



زنجیره ارزش
واالكمشتریانتقاضابرمبتنیكهفعاليتهایمجموعه•

.گرددبرخوردارباالییارزشازكهكنندمیارایهراخدماتی
یمشتربرایارزشایجادهدفارزشزنجيرهدردیگربعبارت
.است

ومحصولتوسعهنوآوریبربيشترارزشزنجيرهدر•
.باشدمیمتمركزبازاریابی



وستاییروش شناسی  طرح توسعه منظومه ر



:روش شناسی طرح

مپراگماتیس تفسیری اثباتی

بپارادایم منتخ تركيبیشناسیروش-
كيفی؛وكمیرهيافتدوهرازاستفاده



:روش شناسی ترکیبی
طرح  همزمان و متوالی وجود دارد كه خود انواع مختلفی /در این روش دو استراتژی

) ی در ارتباط با طرح منظومه ها در چارچوب شرح خدمات بيشتر استراتژی متوال. دارند

.  مدنظر است( تغییرپذیرتبينی، اكتشافی و 

:در انواع استراتژی متوالی ترتيب گرداوری و تحليل متفاوت است

تحليل ها؛تفسير كل= گردآوری و تحليل كيفی+ گردآوری و تحليل كمی : تبيينی-1

ل تحليل ها؛تفسير ك= گردآوری و تحليل كمی + گردآوری و تحليل كيفی : اكتشافی-2

تفسير = گردآوری و تحليل كيفی و یا برعكس+ گردآوری و تحليل كمی : تغييرپذیر-3

.كل تحليل ها
224: 2003كرسول و همكاران،



کنشگران اصلی طرح

؛(دستگاههای اجرایی)دولت -
سازمانهای مردم نهاد؛-
بخش خصوصی؛-
روستاییان؛-
تسهیلگران؛ و-
.سایرمشاركت كنندگان-



کمی:الف
ساختمندمیدانیمشاهدات-
ساختمندمصاحبه-
ليدیدكهایمولفهخصوصدرمناسبتوصيفیاطالعاتبهنيلبرای:پرسشنامهتکمیل-

هكاستشدهتكميلوتنظيمپرسشنامهتيپچندمطالعهموردبخشسطحدرطرح
:ازعبارتند

سطحدرروستاییتوسعهدرذینفوذاجراییدستگاههایكارشناسانومسئولين
استان

سطحدرروستاییتوسعهدرذینفوذاجراییدستگاههایكارشناسانومسئولين
شهرستان

سطحدرروستاییتوسعهدرذینفوذاجراییدستگاههایكارشناسانومسئولين
بخش

روستااسالمیشورایاعضایومسئولينازپرسشنامه
روستاییهایخانوارپرسشنامه.

(اطالعاتوهادادهآوریجمع)



کیفی:الف
مشاركتیمشاهده-
عمیقساختمندونیمهمصاحبه-
 روش گروه مركزFocus croup

(ایحاشیهوپذیرآسیباقشار)محلیجامعهخبرگان:هدفجامعه

(اطالعاتوهادادهآوریجمع)



(مبتنی بر طرح سیمون)مراحل اجرای روش مصاحبه گروهی 
تعيين هدف یا اهداف تحقيق–گام اول 
تثبيت خطوط جدول زمانی–گام دوم 
شناسایی و دعوت از مشاركت كننده ها–گام سوم 

تدوین سؤالها–گام چهارم 
نگارش دست نویس–گام پنجم 
گزینش تسهيل گر یا هماهنگ كننده–گام ششم 
انتخاب مكان یا موقعيت فيزیكی مناسب-گام هفتم 
اجرای مصاحبه-گام هشتم 
تفسير و گزارش نتایج–گام نهم 
ارایه و انتقال نتایج در سطح ملی–گام دهم 

مرکزگروهروش
افرادازگروهیبایافتهسازمانبحثیکتسهيلروشاین

وههایگر/اقشاربرخینمایندهافرادایناست،استوارشدهانتخاب
نمونهروشازافرادانتخاببرایروشایندر.استاجتماعی
.استمشخصمعيارهایبرمبتنیهدفمندگيری



کیفی(ب

(PRA)روستاییمشارکتیارزیابیروش-

یادگیریمعکوسجریان-1
پژوهشگرافزایشبهرودائموسریعیادگیری-2
تحریف هاجبران-3
بهینهتعادل-4
بعدیسهنگرش-5
اطالعاتجمع آوریدرتنوع-6
تسهیل-7
خودازانتقادباتوأممسئولیت پذیریوهوشیاری-8
آرمان هاواطالعاتاشتراك-9

(PRA)مشاركتیارزیابیفنون-

یمشاركتارزیابیروشهایازمشاورانضرروتبنابر
:نمودنداستفادهزیرشرحبه

مسایل؛بندیاولویتماتریس
درآمد؛–هزینهماتریس
مشکل؛درختروشبامشکلتحلیل
تصمیم؛ماتریسروشباحلراهبهترینانتخاب
روستاها؛اجتماعینقشهتهیه
روستاها؛منابعنقشهتهیه
و...،



چیست؟عرضیزدنقدمتکنیک
دریعادروستاییانگاهیومحلیمطلعانباریزانبرنامهیاومحققانمسیرطییازدنقدم

اییشناساراضی،ازاستفادهوبرداریبهرهچگونگیمشاهدهبرایریزی،برنامهموردمحدوده
.گیردمیقراراستفادهمورد...وخیزسانحهمحدودهگیاهی،هایگونه



زوجیمقایساتروشبابندیاولویتماتریستكنيکاجرای•



بحرانیمسایلعلیتحليلوتجزیهومشكلدرخت
...وریزانبرنامهآنازكهاستمشكلتحليلوتجزیهبرایدیداریابزارمشكلدرخت
ميانروابطومشكلاورندهبوجودعواملوهاعلتتعيينوبررسیبرایآنازموثریبطور
.كنندمیاستفادهانها
هایتعلمجازیبطوربخشترینپایيندرهایشریشهكهاستدرختیشبيهابزاراین

هجنبمثالبعنواناصلیمشكلتصویر،مركزدرودهندمینمایشرااصلیمشكل
هایشاخهنهایتدرواستشدهمشخصختدرتنهشكلبهاجتماعیبعدساختاری
.دهدمینشاندرختنقطهباالتریندررااصلیمشكلاثراتكهاستدرخت





: رتبه بندی ثروت/ نقشه اجتماعی
.شودیماستفادهفناینازمنابعبهدسترسیدرتفاوتودرآمدسطحمطالعهمنظوربه
درابعمنبهكمتریدسترسیجامعهاعضایازبرخیكهكندتعيينتواندمیفناین

.دارنددیگرانبامقایسه
:روشایندر
شوند؛میتقسيمنفره6-4گروههایبهافراد-1
شود؛میتقسيمبخشچندبهروستا-2
شود؛میصادركارتیخانوارسرپرستاسمبه-3
اخانوارهشده،اوریجمعاطالعاتروستاقسمتیکكرتسهيلهمكاریباگروههر-4

شوند؛میبندیرتبه
ينتعيبرایروستاازقسمتبرایمخالفمرجعگروهسهتوسطبندیرتبهانجام-5

ها؛دادهاعتبار
نقشه؛بهاطالعاتتبدیل-6



بدهکار به یکی از وام دهنده گان روستاذ

وام دهندگان

بدهکاران به بانک



فنی برای کمک به بخش برنامه ریزی ( Brain Storming)طوفان فکری /فن بارش افکار

:افکاربارش
اییهاندیشهوافکارتمامانباشتنباخاص،ایمسالهبرایكوشندمیایعدهآن،طریقازكهگردهمایییك
یاو.بیابندحلیراهگردد،میارایهجاهمانكه

كیمورددرمختلفافرادازگروهیگوناگونومتعددهاایدهونظرهاابرازوایجادبرایخالق،استتکنیکی
.زمانحداقلدرخاصموضوع

:هدف
.زمانحداقلدرهاایدهحداكثرخلق



:افکاربارشفنمراحل

كهداردودوجقوانینیمرحلهاینبرای.شودمیمطرحنوبتبهكنندگانشركتتوسطكهاستایدهزیادیتولیدهدف:ایدهتولید1)

:ازعبارتند

گیرد؛قرارانتقادوارزیابیقضاوت،موردنبایدایایدهوفکرهیچ•

است؛بهترباشند،وجسورانهبکرازذهن،دورهاایدهچههر•

.یابدمیافزایشخالقاندیشهوجوداحتمالچون.استبهترباشد،بیشترهاایدهتعدادچههر•

ریكتحرادیگریاستممکنكنندهشركتیكازپاسخیهرزیرا.گیردصورتدورچندحداقلافکاربارشكهدهیماجازهباید•

برسد؛ذهنشبهایایدهكهكند

.استاختیاریوداوطلبانهافرادحضور•

تریكاملوجدیدهایایدهوشوندمیتركیبهمباتعدادی.شوندمیحذفبرخیشده،ارزیابیهاایدهمرحلهایندر:ایدهارزیابی(2

.اوردندمیبوجودرا

.   در نهایت ایده های برتر انتخاب می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند

(  هزینه، زمان، قابل دسترس بودن، مناسبت و عملی بودن: معیارهای پاالیش ایده ها)



استراتژیهای کیفی/رهیافت ها
بنيانی/تئوری زمينه ایی-
مطالعه موردی -
مردم نگاری-
تحليل محتوای كيفی-
... .و -



كیفیمحتوایتحلیل-

در چارچوب رویکرد تاویل گرایی، برای تحلیل نگرش جامعه

اده محلی و متون برنامه ها  از روش تحلیل محتوای كیفی استف

:در این روش، فرایند زیر مورد استفاده قرار گرفت. شده است

مطالعه متون مربوطه و دیدگاههای روستاییان و استخراج-

شواهد؛ 

كدگذاری باز؛-

كدگذاری محوری؛-

استخراج مقوالت هسته ای از دل )كدگذاری گزینشی-

؛(مقوالت محوری

تفسیر مقوالت هسته ای و كانونی؛-

.تحلیلیهایمدلطراحی-

رویکرد های کیفی







بریمبتنكيفیتحقيقهایروشازیكـیبنیـانیتئـوری
ـكيلتشابعـادواقعی،شرایطاساسبركهاستاستقراییمنطق
؛1389همكاران،وباقریحاجادیب)نمایدمیروشنرامسئلهیکدهنـده

(Charmaz and Bryant 2010; Mills et al. ابعادكشفومطالعهعمق.2006
ارائه،آنازمهمترواصلیكنشگراننظرازگيریبهرهبـامختلف

درمحققانشـدموجبواقعیشرایطبرمبتنیمدلوالگو
ینادركهچراگيرند،بهرهبنيانیتئوریروشازحاضرمطالعه
کادرابنيانیتئوریمندنظامطرحمبنایبركيفیپژوهش

ایپيامدهوزمينهراهبردها،محتوا،فرایند،پيرامونروستایيان
نهاآبينروابطوخشكسالیآسيبمانندپدیدهیکازناشی
.شودمیكاوش



(428؛ 2012کرسول، )طرح نظامدار نظریة داده بنياد



شرایط مداخله گر
عدم بهره گيری از حمایت 
نهادی و موسساتی نظير 
ترویج و آموزش كشاورزی
عدم بيمه محصوالت 

كشاورزی
ام عدم اعتبار برای دریافت و

اهبانكی، ضعف زیرساخت

راهبردها
:راهبردهای فنی-الف

 عدم استفاده از سيستم
های نوین آبياری

عدم استفاده از بذور مقاوم
به خشكی

 استفاده ی بی رویه از
كودهای شيميایی

 عدم انجام عمليات شخم
حفاظتی

عدم رعایت تناوب و رعایت
زمان مناسب كشت

اشتباه در تعيين تاریخ
كاشت و زمان پله

:راهبردهای غیر فنی-ب
عدم بهره گيری از ظرفيت

های گردشگری روستایی
عدم بهره گيری از طرفيت

درآمدی گياهان مرتعی، 
دارویی و جنگلی روستا

 فقدان مهارت در توليد
صنایع دستی

آسیبازناشیپیامدهای
خشکسالی

نظير:اثرات اقتصادی
كاهش درآمد، رواج 

بيكاری، تضعيف 
دامداری، افزایش هزینه 

های زندگی
اثرات اجتماعی:
 مهاجرت، كاهش

ش كيفيت زندگی ، كاه
سالمتی و بهداشت، 
افزایش نزاع و تضاد ، 

كاهش تعامل و 
همكاری   

اثرات زیست محیطی:
تخریب بافت خاک،مرتع
و جنگل، افزایش آتش 
سوزی مزارع و مراتع، 
پایين رفتن سطح آب 
زیرزمينی و خشكيدگی

چشمه ها،

عوامل زمینه ای
موقعيت جغرافيایی و 
ت سبک معيشتی، مرغوبي

كم، 
پراكندگی قطعات و كم 
بودن مساحت زمين 

برداشت بی رویه ی آب از
چاه های زراعی روستاهای 

مجاور ها

یشرایط علّی آسیب خشکسال

 كاهش ميزان، شدت
و دوره بارندگی و 

نزوالت جوی
 كاهش رطوبت هوا و

خاک
افزایش غيرطبيعی

دما
كاهش پوشش ابر



ریزیبرنامهوتحلیلکمیروشهای-

وهاسرمایهوضعیتسنجش)(DEMATEL)ارزیابیوآزمونگیریتصمیمروش-

؛(داراییها

بندیسطحودهیوزنهاشاخصتلخیصبرایویکوروFANPروش-

(ANPایشبکهتحلیلفرایندكمیروشوSWOTروشتلفیقبرمبتنیAWOT)تركیبیروش-

های؛محدودیتوهافرصتوضعفوقوتنقاطتبیینهدفبا

؛(فضاییسازمانواجتماعیسرمایهتحلیلهدفبا)فضاییواجتماعیشبکهتحلیل-

؛(اجراییدستگاههایكارشناسانومدیراننگرشتحلیلهدفبا)كیوروش-

.ساختاریمعادالتتحلیل-



با تشکر از حسن توجه شما

طرحهادفتر ربانمه رزیی و هماهنگی


