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  شناسایی اقتصادی مناطق روستاییجزوه 

 شناسایی هایلفهؤو م فرآیند

 مقدمه
 سنجش هایتوسعه و پیشرفت مناطق روستایی از جمله اصلی ترین شاخص

گذشته  هایمیزان توسعه یافتگی جوامع می باشد که برای این موضوع در سال

ای صورت دولتی و مردمی توسعه منطقه هایمتفاوتی توسط نهاد هایتالش

و مسائلی گرفته است که با بررسی این تجربیات، از جمله مهمترین اشکاالت 

دم تهیه سند توسعه و ع ،که باعث توفیق کمتر در دستیابی به اهداف شده است

ترسیم نقشه راه محیطی می باشد.  هایپیشرفت منطقه هدف متناسب با مزیت

جهت درنیازها و گام اول پیشرفت یک منطقه روستایی از جمله حیاتی ترین 

یک گروه  استباشد که نیاز زدایی میای و محرومیتتوسعه منطقه هاییتفعال

مختلف از  هایلفهؤمتخصص و مستقر با مشاهده، جمع آوری و سنجش م

 بپردازد.به تهیه آن اطالعاتی مستند و متعدد منابع 

 مردمی از هایعنوان گروهای بهسسات توسعه منطقهؤجهادی و م هایگروه

باشند. برای تهیه جمله بهترین ساختارها جهت تهیه نقشه پیشرفت مناطق می

 هاینقشه پیشرفت مناطق روستایی که شامل مسائل و مشکالت، کسب و کار

 هایتهشبهینه و دارای مزیت و پیشنهادات جهت رفع مشکالت و گسترش ر

شناسایی با در نظر داشتن  فرآیندنیاز است تا  ،شغلی داری مزیت می باشد

صادی منطقه اهمیت طی شود تا به سند اولیه شناسایی اقت حائز هایمؤلفه

 دست یافت.

سعی می شود با استفاده از منابع مختلف، دو بخش شناسایی اقتصادی  ادامهدر 

تشریح  ( و ارزیابی نتایج به دست آمدهشناسایی اقتصادی هایمؤلفهو  فرآیند)

گردد. الزم به ذکر است پس از تهیه سند شناسایی اقتصادی نیاز است تا به 
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در جزوه تحلیل اقتصادی مناطق که  بپردازیمف تحلیل اقتصادی منطقه هد

 به آن پرداخته خواهد شد.نیز روستایی 

 

 مناطق روستایی یاقتصاد شناسایی فرآیند
منطقی آن  فرآیندجهت انجام شناسایی اقتصادی مناطق روستایی نیاز است تا 

طی شود تا اطالعات به دست آمده جامع و قابل استناد باشد. جهت انجام 

جغرافیا و محیط  هایدر سرفصلشناسایی اقتصادی به طور کلی اطالعات 

آوری و تکنولوژیکی جمعحقوقی سیاسی  ،زیست، اجتماعی، اقتصاد، قانونی

حیح مورد سنجش قرار گردد. برای این منظور نیاز است تا منابع اطالعات صمی

 :باشدمنابع اطالعات شامل موارد زیر می  .گیرند

 کتابخانه ای و مجازی .1

 ها و کارشناسان اداراتمسئولین سازمان .2

 کارآفرینان )صاحب نظران و متخصصین بومی( .3

 اهالی منطقه )تسهیلگری( .4

 مشاهده .5

 معتمدین و مطلعین محلی .6

روستاها و از ین نکته توجه نمود که اقتصاد روستا در پژوهش اقتصادی باید به ا

و در بسیاری از  گیردثیرات بسیار زیادی را میأخود ت اطراف هایحتی شهر
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پیشنهادی جهت پیشرفت اقتصادی این مناطق اثرات خود را  هایاوقات طرح

در سطح یک منطقه روستایی خواهد گذاشت. به همین جهت نیاز است تا تیم 

اقتصادی، مقیاس مطالعات خود را یک منطقه روستایی یا حتی بخش  شناسایی

، پیشنهادات را با شناسایی و تحلیل فرآیندو شهرستان قرار دهد و پس از پایان 

 فرآیند هایدر ادامه گام .ه دهدئارا هدف هایتوجه به شرایط خاص روستا

 شناسایی مناطق روستایی تشریح خواهد گردید.

 ایاعت  ه  ورر  جاتیی وتاتهاته گرد آوری اطال .1

توان بدون حضور شناسایی مناطق را میرخی از اطالعات مورد نیاز برای ب

درهمین مین نمود. أفیزیکی و با استفاده از منابع الکترونیک و مکتوب ت

وبالگ ، سایت ها با مراجعه به حضور در منطقه نیاز استقبل از  خصوص

اطالعاتی خود را  هایگزاره ،و آنالینمطالعات انجام گرفته  ی ازرخب نیزو  ها

در خذ اطالعات أملی پیشنهادی جهت  هایسایت. مهمترین تکمیل نماید 

 :جدول زیر آمده است

 amar.org مرکز آمار ایران
 سازمان

 هواشناسی
weather.ir 

شرکت سهامی 
مدیریت منابع 

 آب ایران

Wrs.wr
m.ir 

جنگل  سازمان
ها و مراتع و 
 آبخیز داری

Frw.org.ir 

 Maj.ir جهاد کشاورزی
وزارت صنعت 

 معدن
Mimt.gov.ir 

امداد امام  کمیته
 خمینی

Emdad.ir 
 شبکه روستایی

 ایران
Roostanet.ir 
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 هدف هتیحضرر در روسات .2

ای، تیم مجازی و کتابخانه هایاز پایگاهلیه پس از گردآوری اطالعات او

حضور در روستا اطالعات دقیق را در مورد  ید در گام بعد باپژوهش با

وهشگران با مراجعه به پژمورد نیاز کسب نماید. در این مرحله  هایپارامتر

بازدید و همچنین  با آنها مصاحبهو لین روستا معتمدین و مطلعین روستا و مسئو

کلی نسبت به فضای یک چشم انداز اقتصادی موجود در روستا  هایاز فعالیت

  . آنجا به دست می آورنداقتصادی 

 جصتحب  هت جسئرلین و تترشنتستن .3

 هایاز اهالی روستا، اطالعات کارشناسی و طرح پس از دریافت اطالعات اولیه

مربوطه  اتبا ارتباط و مصاحبه با مسئولین و کارشناسان ادارقبلی صورت گرفته 

، گرددخذ أدر این مرحله  بایدی که . از جمله مواردوری شوندباید جمع آ

اطالعات کارآفرینان موفق و ناموفق منطقه و همچنین دریافت مطالعات 

که می توانند درکسب  هاییهادار نهادها و. است صورت گرفته در منطقه

  عبارتند از:اقتصادی منطقه مفید و موثر واقع شوند اطالعات 

 نداری، بخشداریاستانداری، فرما 

 ندگی(سپاه )ساز  

 )کمیته امدادامام خمینی)ره 

 جهادکشاورزی 

  اداره منابع طبیعی 

 اداره صنایع دستی و گردشگری 

 جصتحب  هت تترآفرینتن .4

 از تجربیات موفق و ناموفق دانست. کارآفرینان بومی را می توان مخزنی غنی

پژوهش، مصاحبه با کارآفرینان  فرآیندبسیار اساسی و مهم در اقدامات از جمله 
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نقاط  ،طی شده توسط کارآفرینان فرآیندبررسی طی این گام باید با  .است

شرایط و همچنین  کسب و کار استمرارو  راه اندازیمشکالت  ،ضعف و قوت

 بررسی شود.  هاها و تهدیدو فرصتآن کلی حاکم بر فضای 

 تحلیل اولی  .5

 ،جمع بندی بخش نیاز است با برگزاری جلساتدر این زیر  هایپس از طی گام

ترکیب و نتایج کلی و اولیه استخراج اطالعات کسب شده طی مراحل قبل 

در جمع بندی و تحلیل اولیه به آنها پاسخ ابتدایی داده  بایدشود. مواردی که 

 شود شامل موارد زیر می باشد:

 ؛نیمرخ اشتغال منطقه هدف 

 ؛)تهدید( موجود هایمشکالت و مسائل کسب و کار 

 ؛)فرصت( موجود هایویت کسب و کارتق هایراهکار 

 فرصت( ایجاد کسب و کار جدید هایزمینه ها و فرصت(. 

 

                   
                       

                 
   

                    
         

                    

                   
       

                      
     

               
                    

                
              

 ییمناطق روستا یاقتصاد ییشناسا ندیفرآ - 1شکل 
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 نتایج شناسایی اولیه ازریابی
باید توجه داشت  ،هافرصت از تهدیدها واولیه و تحلیل جمع بندی پس از انجام 

تنها به آشنایی تیم پژوهش با شرایط منطقه منجر  صورت گرفته فرآیندکه 

تحلیل نیاز است تا موارد و  فرآیندشده است و جهت استفاده از آن در طی 

 هایدر بسیاری از تحقیقات و ارزیابیاطالعات بدست آمده ارزیابی شود. 

ید ؤاوت ضد و نقیض بوده و یا مای، اطالعات کسب شده از منابع متفمنطقه

 باشد.ارزیابی اطالعات بسیار ضروری می ،یکدیگر نیستند که در این مواقع

جهت ارزیابی نتایج نیاز است تا این موارد بار دیگر با منابع اطالعاتی مقایسه 

این مرحله با  درشود و همچنین به صاحب نظران بومی و غیر بومی ارائه شود. 

رود تیم پژوهش بسیار موشکافانه توجه به کسب اطالعات بیشتر انتظار می

دالیل موافقت و یا مخالفت صاحب نظران در خصوص هر یک از نتایج تحلیل 

ارزیابی نتایج تحلیل اولیه تا رسیدن به سند مراحل جویا شوند. در ادامه  را اولیه

 شناسایی تشریح می گردد. نهایی

 جحلی هاتیج ه  جعامدین ارائ  .1

پیشنهادات شبکه مسائل و تیم به یابی دستها و پس از تحلیل اولیه داده

در این  اولین گامممکن دقیق شوند. جای  تاارزیابی  نتایجنیاز است اجرایی، 

به یان و ارائه نتایج شناسایی اولیه یحضور دوباره در بین روستا ،خصوص

نظرات اصالحی و پیشنهادات جدید آنها خذ أو معتمدین و مطلعین روستا 

 .باشدمی

 هرگزاری جلس  اعمرجی در روسات .2

دریافت نظرات عموم مردم و شناسایی افراد مستعد و کارآفرینان بالقوه منظور به

جلسه عمومی در روستا با رویکرد یک  با برگزاری در بسیاری از مواقع نیاز است

از جمله محاسن این یان اقدام نمود. به بحث و تبادل نظر با روستائ ،تسهیلگری
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اقتصادی روستا برگزار  هایجلسات که با موضوع بررسی مشکالت و فرصت

توان به دریافت نظرات افرادی که به دالیلی از جمله دالیل شود میمی

کارآفرینان بالقوه و افراد  اجتماعی نادیده گرفته شده بودند و همچنین شناسایی

 جدید را دارند اشاره نمود. هایت ایجاد و اداره کسب و کارپذیر که قابلیریسک

 هت تترشنتستن و استتید ههتییجشرر   .3

و دریافت پیشنهادات و اصالحات اهالی روستا با معتمدین و از مصاحبه پس 

ایشان در  نهاییکارشناسان ادارات و اساتید، نظر مشورت با مدنظر ایشان 

در این بخش نیاز است از توان گردد. میخذ أخصوص پیشنهادات تیم پژوهش 

ها و استان و وزارت خانه هایکارشناسی در ادارت بومی و همچنین سازمان

 همچنین مراکز پژوهشی استفاده نمود.

 شنتستیی ههتییتهی  سند  .4

به دست  تایجنتر پس از طی مراحل ارزیابی و دقیقمنطقه  شناسایی نهاییسند 

 موارد زیر را شامل شود:باید  این سند .شودمی تولید آمده

 معرفی شهرستان، بخش و دهستان 

 سطح روستا لیو تحل یمعرف 

 نیمرخ اشتغال منطقه هدف 

 تهدید( موجود هایمشکالت و مسائل کسب و کار( 

 فرصت( موجود هایتقویت کسب و کار هایراهکار( 

 فرصت( ایجاد کسب و کار جدید هایزمینه ها و فرصت( 

  موجود )دائمی، فصلی( هایوکارلیست کسب 

 منسوخ شده هایلیست کسب و کار 

 رسان و نوع خدمت آنها )جهاد، فنی و حرفه ای، لیست مراکز خدمات

 سسات و...(ؤم
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 لیست جوانان و کارآفرینان بالقوه روستایی 

 لیست کارآفرینان موفق منطقه 

 قه شاخص منط هایلیست خیرین، تجار، مدیران و مسئولین و چهره

 )ساکن و غیر ساکن(
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 شناسایی اقتصادی مناطق روستایی هایمؤلفه
منظور تقویت اقتصادی مناطق روستایی برای اجرای یک فعالیت سنجیده و به

و آمار، شناسایی آوری اطالعات بهینه نیاز است در قدم نخست نسبت به جمع

موجود در منطقه اقدام نمود. با استفاده از این  هایها و نقاط ضعفظرفیت

اطالعات می توان راهبرد فعالیت گروه در منطقه و همچنین مسیر ادامه 

اساسی در انجام پژوهش اقتصادی، در  هاییکی از نیازها را ترسیم کرد. فعالیت

برنامه ریزی  فرآیندمهم و تعیین کننده در  ایهمؤلفهاختیار داشتن لیستی از 

یک خارجی به عبارتی محیط  پژوهش اقتصادی وبه طور کلی محیط است. 

 :شوندمی تقسیم بندیاصلی، و قسمت به د کسب وکار

 ،مشتریان،  محیط نزدیک )عملیاتی(: شامل عرضه کنندگان

 تسهامداران، رقبا و تأمین کنندگان اس

  :)محیط زیست، اقتصادی، ،اجتماعی هایمؤلفهمحیط دور )کالن 

 تکنولوژیکیو حقوقی  سیاسی

 ؛مورد نیاز جهت انجام پژوهش در حوزه اقتصاد شامل هایبه طورکلی پارامتر

تکنولوژیکی  سیاسی و_قانونی اقتصاد، اجتماعی، محیط زیست، هایسرفصل

 باشد.می
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 اطالاعت  دریتفت جنتهع

منابع مورد نیاز در پژوهش  هایمؤلفهجهت استخراج همانطور که اشاره شد 

  :باشداستخراج اطالعات به شرح زیر می

 کتابخانه ای و مجازی 

 مسئولین سازمانها و کارشناسان ادارات 

 )کارآفرینان )صاحب نظران و متخصصین بومی 

 )اهالی منطقه )تسهیلگری 

 مشاهده 

 معتمدین و مطلعین محلی 

 مناطق روستایی قتصادیاشناسایی  هایمؤلفه

 اجامتاعی .1

در مطالعه بعد اجتماعی اطالعات مورد نیاز درباره وضعیت فعلی نیروی انسانی 

آموزشی با استفاده از منابع مختلف  و منطقه در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی

اعم از کتابخانه ای، معتمدین و اهالی منطقه بررسی و نقاط قوت و ضعف 

 شناسایی شوند.

 شاغل جمعیت .1.1

 سن شروع اشتغال 

 اعضای فعال اقتصادی خانواده 

  نددارشغل اعضای خانواده که درآمدزایی 

 ها تعداد افراد شاغل روستا در طول سال 

 جوان جمعیت .1.2

 روستا جوانان تعداد 
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 روستا ساکن جوانان تعداد کاهش/روند افزایش 

 نوع فعالیت جوانان ساکن در روستا 

  )جوانان ساکن و جوانان درصد ترکیب جنسی )دختر و پسر

 خارج از روستا

 مهاجرت .1.3

 طبقه اجتماعی و قشر مهاجران 

 1بررسی تعداد افراد مهاجرت کرده در چند سال اخیر  

 فردی و خانوادگی هایمیزان مهاجرت 

 مقصد مهاجرت 

 شغل قبل از مهاجرت 

 شغل جدید مهاجرین به شهر 

 نوع مهاجرت 

 علت مهاجرت 

  روستامهاجرین صاحب نفوذ و چهره از 

 شغل و فعالیت مهاجرین صاحب نفوذ و چهره 

 میزان و کیفیت ارتباط مهاجرین با روستا 

  تهیه لیست و اطالعات تماس مهاجرین 

 میزان سواد و تخصص .1.4

 تعداد دانشجویان روستا / طلبه 

  رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان 

 تقسیم بندی اقتصادی جمعیت  .1.5

 صاحبان مشاغل 

                                                   

 .سال گذشته بررسی شود 5تعداد افراد مهاجر از روستا به تفکیک سال و حداقل در بازه  1 
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 کارگر یا رعیت و غیره 

 2خانوار هایهزینه .1.6

 هزینه سالیانه خانوار 

 هزینه هایسرفصل 

 پس انداز خانوار 

 3مقاطع زمانی هزینه ای  

 خانوار درآمد .1.7

  درآمد خانوار در فصول مختلفمنابع 

 میزان درآمد خانوار 

 یک از اعضای خانواده در کسب درآمد سهم هر 

 میزان ارتباط با شهر .1.8

  ارتباط دارند(شهر مرجع روستا )با کدام شهر 

   4مین نیاز اهالی روستا از شهرتأموارد 

 اهالی روستا  هایمین نیازأقابلیت ت 

  متوسط تعداد نقل و انتقال به شهر در ماه/ فصل برای

 مین نیازها أت

 صاحبان نفوذ .1.9

                                                   

با توجه به اینکه دریافت اطالعات مربوط به درآمد و هزینه خانوار نیازمند ایجاد اعتماد به پرسشگر  2 

 رود در مراحل اولیه پژوهش این اطالعات به دست نیاید.، لذا انتظار میاست

سنتی  هایو یا جشن عروسی برای سنجش این موضوع از شواهدی مانند فصل برگزاری مراسمات 3 

 فاده نمود.منطقه است

تجهیزات و... می تواند مورد  و دام کشاورزی، علوفه هاینهاده خانوار، مصرفی اقالم ؛مواردی اعم از 4 

سوال قرارگیرد که در طی آن میزان پیوند اقتصادی روستا و شهر و سهم شهر در اقتصاد روستا و 
 گردد.ر مشاغل شهری در اقتصاد روستا مشخص میأثیچگونگی ت
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 موجود در منطقه  هایاسامی طایفه 

 موجود در روستا هایطایفه 

 ستردگی طوایف و گ 5قدرت رسمی و غیر رسمی مقایسه

 نسبت به هم

 یی معتمدین و ریش سفیدان شناسا 

 همجوار هایروستا بینارتباط  .1.11

 فامیلی بین روستاها هاینسبت 

 اقتصادی  ؛فعالیت مشترک بین روستاها اعم از سابقه انجام

و غیر اقتصادی 

 جحیط ییست .2

اصلی و موثر محیطی شناسایی گردد و  هایمؤلفهدر بخش محیط زیست باید 

یک زمینه و آشنایی کلی با وضع طبیعی منطقه الزم و ضروری است. همچنین 

موضوع محیط زیست معموال در سطح یک منطقه از ثبات نسبی برخوردار بوده 

قدم ابتدایی در شناسایی  کایک روستاها بررسی شود. در واقعو نیاز نیست در ی

 یت اقلیم و جغرافیایی آن است. هر منطقه مطالعه وضع

 متوسط میزان بارندگی در طول سال .2.1

 متوسط دما در طول سال .2.2

 میزان رطوبت هوا در طول سال .2.3

 بارانی، یخبندان و آفتابی هایزرو .2.4

 طبیعی )سیل، خشکسالی و...(بالیای  .2.5

                                                   

و قدرت  شدهدهیار، شورای روستا ، بخشدار و ... که از مسئولین روستا ؛ مراکز قدرت رسمی اعم از 5 

 .شودفیدان و معتمدین روستا که به نوعی مرکز رجوع اهالی می س غیر رسمی شامل ریش
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 سرعت باد در طول سال .2.6

 )کوه، دره، دریاچه و...(طبیعی  عوارض .2.7

 اقاصتد .3

ا استفاده از منابع کتابخانه ای، مشاهده و مصاحبه با در این بخش باید ب

کارآفرینان و کارشناسان ادارات، دید کلی نسبت به وضعیت موجود و 

 بالقوه و بالفعل اقتصاد منطقه حاصل شود. هایموقعیت

 اقتصادی هایزیرساخت .3.1

 6مراکز خدمات رسان  

 نزدیک و میزان  هایارتباطی منطقه تا شهر هایمسیر

 فاصله و کیفیت

 بایل، تلفن، اینترنت و غیره(ارتباطات )مو 

 ب آشامیدنی و برق و گاز و سوختدسترسی به آ 

 8و کیفیت هر کدام  7مین آب کشاورزیأمنابع ت 

 دیم و آبی وضعیت مالکیت و وسعت اراضی کشاورزی 

  دفع زبالهوضعیت 

 میزان استفاده از آنها وضعیت مراتع و 

 مشاغل موجود  .3.2

 موجود در روستا مشاغل 

                                                   

 آموزشی، مراکز پایانه مسافرتی و حمل ونقل، و گمرک، کشاورزی صنعتی، مراکزی مانند مراکز 6 

 .که خدمات اقتصادی به مردم ارائه می نمایند ...و سازمانها و اتادار

 قنات و... عمیق، چاه چشمه، رودخانه، 7 

 تعداد تغییرات، روند و چاه عمق سختی، و شوری نظر از آب کیفیت برداشت، فصل برداشت، میزان 8 

 ... و برداران بهره
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 و قشر شاغلین هر شغل جنسیت 

 د شاغلین به تفکیک در هرشغلتعدا 

 مشاغل قدیمی/ منسوخ شده .3.3

 سنتی روستا مشاغل 

 وضعیت فعلی مشاغل سنتی 

 محل استفاده از آن محصول و نوع 

 و دالیل ضعف یا نابودی مشکالت 

 افراد شاغل در مشاغل سنتی شناسایی 

 افراد دارای دانش تولید شناسایی 

 و دامداری  باغداریزراعت و  .3.4

 تولیدی روستا محصوالت 

 تولید سالیانه برآورد میزان 

 تولید محصول مشکالت 

 فروش محصول مشکالت 

 و مصرف کنندگان زمان فروش 

 و صنایع تبدیلی منطقه فرآوری هایواحد .3.5

 فرآوری و صنایع تبدیلی  هایوجود واحد 

  نوع محصول و میزان آن 

 مین مواد اولیه أمحل و میزان ت 

 محل عرضه محصول  زمان و 

 صنایع دستی   .3.6

 نوع صنایع دستی موجود در منطقه 

 میزان و ظرفیت تولید 
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 مین مواد اولیهأمحل ت 

 )زمان و محل عرضه محصول )داخل منطقه، بازار بیرونی 

 لیست افراد تولیدکننده خانگی و انبوه 

 منطقه  داروییگیاهان  .3.7

 محل رویش و کشت 

 میزان تولید 

 فصل رویش 

  مصرف کنندگانخریداران و 

 )نحوه تولید )جمع آوری/کاشت 

 تعداد افراد شاغل به آن در فصل برداشت/ کاشت 

 خوراکی و سوغات منحصر به فرد منطقه محصوالت .3.8

 نوع محصوالت و سوغات منطقه 

 افراد تولید کننده 

  مصرفی و نحوه دسترسی به آنمواد اولیه 

  خریداران بالقوه و بالفعل 

 بازار فروش زمان و 

 وارداتی منطقه محصوالت .3.9

  مصرفی(محصوالت وارداتی منطقه )واسطه ای یا 

 میزان واردات 

 مصرف کنندگان 

  محصولزمان ورود 

 گردشگری  هایجاذبه .3.11

 گردشگری و زیارتی منطقه هایمکان 
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 نوع و قشر گردشگران و زائران 

 یا زیارت زمان بازدید 

 صنایع و معادن .3.11

 نوع صنایع / معادن 

 مالکیت عیت فعالیت ووض 

 مردان –زنان  فصلیتقویم  .3.12

 9مهمترین فعالیت اقتصادی در هر زمان 

 بیکاری فصلی 

 اقتصادی روزانه برای هر فرد هایفعالیت 

 روزانه میزان بیکاری 

 منطقه موفقمشاغل  .3.13

 لیست مشاغل موفق منطقه 

 میزان فروش 

 میران ارتباط شغل با اهالی 

 مشکالت پیش رو جهت توسعه 

  راه اندازیمزیت ها و دالیل 

 اطالعات ارتباطی با صاحبان آنها 

 میزان ارتباط اهالی و بهره مندی از عواید آن 

 اقتصادی تجمیعی و مشارکتی هایساختار .3.14

 اقتصادی مشارکتی )آبیاری، زراعت،  هایوجود فعالیت

 فروش محصول و ...(

  (واسطه ها-بازارهای فروشتوزیع)شبکه 

                                                   

 .هستندهایی بررسی شود که در هر ماه اهالی مشغول چه فعالیت9 
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 همیت نظرات عوام مردما 

 ی مین مالأت و اندازپس رسمی غیر و رسمی نهادهای

)صندوق قرض الحسنه ، اعتبارات خرد و...(

 محلی هایترویجی و آموزشی سازمان فعالیت .3.15

 برگزار شده هایدوره 

 سازمان متولی برگزاری دوره 

 نتایج و بازخورد برگزاری دوره 

 سیتسی قتهرهی و .4

ِ درون یک کشور و نیز تأثیر سیاسی هایی فعالیتعوامل سیاسی شامل همه

وکار است. این موارد مختلف کسب هایاحتمالیِ نیروی خارجی برجنبه

است که یک دولت وضع  یهایی مزاج سیاسی و سیاستکنندهمشخص

هستند که یک دولت بر روی  ییهاها چیزتجاری و مالیات هایکند. تعرفهمی

تحت تأثیر این عوامل  کسب و کارهاو درآمد  کندها اعمال میتجار یا سازمان

و  تابعی از سیاست ها بوده ،مبرهن است که قوانین د.کنشدت تغییر میبه

 .کندبیشتر در جزئیات ایفای نقش می

 تسهیالت دولت به روستاها ت ونااامک 

 مناطق روستایی مالیاتی هایتخفیف 

  در منطقهامنیت وضعیت 

 (جاده-مرتع-زمین-آب)روستاها بین اختالفات میزان 

 محلی شوراهای 

 منطقه در تاثیرگذار سیاسی افراد 
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 تکنرلرژی .5

 اقتصادی گشته و هایتکنولوژی یکی از مهمترین ارکان فعالیتدر دنیای امروز 

با گستردگی که  شوند ومند میتقریبا تمامی کسب وکارها به نحوی از آن بهره

کسب وکار به  هایدر ابعاد مختلف آن وجود دارد تنوعی شگرف را در محیط

 .وجود آورده است

  دسترسی به اینترنتمیزان 

  نو هایتکنولوژیمیزان دسترسی به 

o  های بسته بندیتکنولوژی 

o  های فرآوریتکنولوژی 

 میزان استفاده اهالی از تکنولوژی ها 
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