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  ريزي راهبردي توسعه اقتصادي با رويكرد مشاركتي برنامه
  بخش مركزي شهرستان لنگه: مطالعه موردي

  
  استاديار دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران ـ *سيدعلي بدري

  زي روستايي، دانشگاه تهرانري ي جغرافيا و برنامهامرتضي نعمتي ـ دانشجوي دكتر
  23/2/88:  تأييد نهايي   8/3/87: پذيرش مقاله

  
  چكيده

. اسـت » با مـردم و بـراي مـردم   «ريزي  ريزان در مسير برنامه توسعه مشاركتي، رويكرد مورد تأكيد برنامه  
شـده    رسيماندازهاي ت   ها براي دستيابي به اهداف و چشم        ترين شيوه   نيز از مناسب  » ريزي راهبردي   برنامه«

گرفتـه بـراي    هاي صـورت  گذاري فدر نوشتار حاضر با توجه به هد. آيد شمار مي نگر به   هاي آينده   در ديدگاه 
ساله، رويكـرد توسـعة     10ارتقاي سطح اقتصادي اجتماع محلي در بخش مركزي شهرستان لنگه در افق             

 ، مبنا قـرار     SWOTريزي راهبردي با تكيه بر مدل تجزيه و تحليل            محلي و مشاركتي در چارچوب برنامه     
 ماه،  10 در چهار دهستان طي مدت       (FGD) 1هاي مشاركتي   بر اين اساس، با تشكيل هسته     . گرفته است 

هـاي مختلـف سـازماني و نهـادي، فـردي و              هاي منطقه در زمينه     تالش شد تا از تمامي امكانات و قابليت       
هاي پژوهش حاضر،     درمجموع يافته . نحوي مطلوب استفاده شود     ريزي راهبردي به    اجتماعي برمبناي برنامه  

دهـد كـه      انداز توسعه در محدوده مورد مطالعه، نشان مي         مضمن ارائه راهبردهاي مناسب براي تحقق چش      
  .پذير خواهد بود يافتني و تحقق هاي توليدي دست اهداف موردنظر از طريق تعريف پروژه

  
 ، منـاطق روسـتايي   SWOTانـداز، مـدل    ريـزي راهبـردي، چـشم    پژوهش مشاركتي، برنامه  : ها  واژه  كليد

  .شهرستان لنگه
  
  مقدمه

درواقـع وجـه اشـتراك    . وجوي آن هستند ريزي در جست هاي برنامه  توسعه هدفي است كه تمامي شيوه     دستيابي به رفاه و   
 است و وجه افتراق آنها در ماهيت و ابزارهايي است كه براي رسيدن به رفاه و توسعه بـه                    هريزي در همين نكت     انواع برنامه 

اند و برخـي نيـز موفقيـت     مدت بلندمدت و برخي كوتاهريزي به صورت  هاي برنامه  به همين دليل برخي روش    . برند  كار مي 
ريـزي    امروزه متناسب با تغييرات اقتصادي، سياسي و فرهنگي، نگرش متفاوتي به مقوله برنامه            . آورند  دست نمي   چنداني به 

ي و از   هـاي اوزاليـد     كـه روش    ريزي روستايي نيز اين تغيير نگرش چشمگير بوده است، تا جايي            در برنامه . ايجاد شده است  
  ).13، 1377صرافي، (اند  هاي مشاركتي داده باال به پايين جاي خود را به روش

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. است» ريزي راهبردي   برنامه«هاي اخير در علوم انساني رواج يافته،          ريزي كه در سال     هاي برنامه   از پيشروترين شيوه  
 نقاط قـوت و ضـعف و مخـاطرات    ريزي راهبردي در سطح اجتماع محلي، معطوف به شناخت هاي اصلي برنامه    مشخصه«
ريـزي   رسـيدن بـه اهـداف مـوردنظر در برنامـه     . منظور دستيابي به موضوعات محوري و تعيين اهداف و مقاصـد اسـت          به

توان در هفت     محلي را مي  ريزي راهبردي در اجتماع       مراحل اصلي برنامه  . راهبردي مستلزم طي كردن چندين مرحله است      
تحليـل  ) 4تـدوين اهـداف كـالن؛    ) 3انتخاب موضوعات محـوري  ) 2در محيط زيست؛  كاوش  ) 1: بندي كرد   بخش دسته 

مراقبـت، اصـالح و   ) 7تـدوين برنامـه اجرايـي؛ و    ) 6تدقيق اهداف و راهبردها در هـر زمينـه؛   ) 5عوامل دروني و بيروني؛   
ردها را در سازگاري مناسب     ريزي راهبردي آن است كه نتايج راهب        هدف نهايي در برنامه   «). 235،  1383زياري،  (گيري    پي

  ).Kurttila, 2000, 42(» با عوامل داخلي و خارجي توسعه دهد
سـعي دارد تـا راهبردهـايي كـاربردي را بـراي توسـعه       » ريـزي راهبـردي   برنامه«پژوهش حاضر با استفاده از روش     

هـاي طبيعـي و       قابليـت  بر اين اسـاس بـا توجـه بـه         .  استخراج كند  1395اقتصادي بخش مركزي بندر لنگه در افق سال         
انداز توسعه اقتصادي منطقه مبتني بـر اسـتفاده مطلـوب از ايـن      گيري از مشاركت اهالي روستاها، چشم  خدادادي و با بهره   

هاي مختلـف     هاي نسبي منطقه در هر يك از بخش         منابع در مسير اهداف توسعه پايدار تبيين گرديد و تالش شد تا مزيت            
  .هاي جديد به نحو مطلوب از اين امكانات استفاده شود گيري از ابزار و روش  بهرهاقتصادي شناسايي شود و با

  
  اي پژوهش مباني نظريه

هاي مشاركت و مشاركتي براي اولين بار در اواخر دهه            ه  با وجود قدمت مشاركت در ميان جوامع انساني و عمل به آن، واژ            
كاربرد واژه مشاركت در توسعه . ير مورد استفاده قرار گرفته استبا تأخدر عرصه توسعه روستايي    مطرح گرديد، ولي     1950

مطيعي لنگرودي نقل از عفتي،     (گردد     برمي 1980 و شايد به     1970هاي    روستايي موضوعي است كه نقطه آغاز آن به دهه        
هاي موجـود     تيتوان در كاس     به بعد را مي    1970علت توجه روزافزون به رويكردهاي مشاركتي توسعه از دهه          ). 83،  1382

  ).143، 1385عابدي سروستاني، (وجو كرد  كاررفتة قبلي در زمينه توسعه و پيامدهاي منفي آن جست هاي به در رهيافت
 مرزبنـدي جديـدي بـه نـام الگـوواره           ،در انديشه توسعه  » محوري  فن«جاي    به» محوري  انسان«امروزه با جايگزيني    

شـريعتي،  (توان در قالب پارادايم جديد تعريـف كـرد            كه توسعه مشاركتي را مي    است  وجود آمده     قديم و جديد به   ) پارادايم(
چنين رهيافتي از توسعه هرچنـد هـم كـه          . آمدند  شمار مي   كنندگان توسعه به    در الگوواره قديم، مردم دريافت    ). 340،  1383

انجامـد    وانمندسـازي جوامـع مـي     دلسوزانه و با صحت فني همراه باشد، عمالً به كنار ماندن مردم از جريـان توسـعه و نات                  
  ).، نقل از صرافي341همان، (

هاي اساسي بشر ـ ازجمله شأن و منزلـت انـساني ـ و مـسئول سـاختن بـشر در         اگر مشاركت به معناي رشد توانايي
 ،)288،  1373حامـد مقـدم،     (در نظـر گرفتـه شـود        نحوي سنجيده و از روي فكـر          گيري و عمل به     باروري نيروي تصميم  

شـان فـايق آينـد،      رسمي بتوانند بـر مـشكالت  اي خواهد بود تا مردم به كمك آن و بدون اتكاي جدي به نهادهاي   وسيله
ريـزان در     با چنـين رويكـردي، برنامـه      ). 119،  1381پاپلي يزدي،   (شان را رفع كنند       يعني خوداتكا شوند و نيازهاي اساسي     

از بـه عبـارتي، ايـن نـوع         . دهنـد    ياري مي   ور انجام روند توسعه   منظ  شوند و جوامع روستايي را به       گر ظاهر مي    نقش تسهيل 
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ريزي توسعه،    غايت و آرمان برنامه   ). 94،  1368دياس و ويكراماناياك،    (شود    انجام مي » با مردم و براي مردم    «ريزي    برنامه
  ).177، 1377صرافي، (است » به دست مردم«و در نهايت » با مردم«به سوي » براي مردم«از 

معناي سهمي در چيزي يافتن و از آن سود بردن، يا در گروهي شركت جـستن و بنـابراين بـا آن                         كردن به  مشاركت
امـر شـركت    (شناسي، بايد بين مشاركت به عنوان حالـت يـا وضـع               به همين دليل از ديدگاه جامعه     . همكاري داشتن است  

  ).66، 1382وسلي، ت(تمايز قائل شد ) عمل مشاركت(و مشاركت به عنوان عمل و تعهد ) كردن
آيـد، تـا آنجـا كـه گـاه توسـعه را معـادل                 شمار مي    به  همگان بر اين نكته اذعان دارند كه مشاركت فصلي از توسعه          

روست كه هيچ نوع توسعه روستايي تحقق نخواهد يافت، مگـر آنكـه مـردم                و از اين  ) 4،  1374طالب،  (دانند    مشاركت مي 
  ).94، 1368ويكراماناياك، و دياس (ا دهند شان را ارتق تشويق شوند تا سطح زندگي

منزلـه ابـزاري بـراي افـزايش          در اولين ديدگاه، مشاركت بـه     . دو ديدگاه فكري و عملي در مورد مشاركت وجود دارد         
عنوان حق اساسي تلقي شده و هدف از آن آغاز بسيج براي فعاليـت                در دومين ديدگاه، مشاركت به    . شود  كارايي قلمداد مي  

ايـن درحـالي   ). Pretty به نقل از 32، 1385عابدي سروستاني، (، كسب قدرت و تشكيل نهاد يا سازمان است          جمعي  دسته
هاي سياسي آن است، چرا كـه اقـدامات و ابتكـارات مـردم                است كه در توسعه روستايي مفهوم مشاركت فراگيرتر از جنبه         

مطيعـي لنگـرودي،   (آيـد   قدام مشاركتي به عمل درميگيري و ا براي دستيابي به خوداتكايي در چارچوب جمعي، از تصميم   
درواقع اين راهبرد با پذيرش ساختار موجـود در جامعـه روسـتايي، سـعي دارد تـا از طريـق دادن اختيـار بـه                          ). 82،  1382

 اجتماعات محلي، بدون آنكه به تحوالت انقالبي نياز باشد، به اصالحات محدود جامعه روستايي و بهبود كيفيت زندگي در                  
  ).75، 1384پور،  جمعه(سطح اين جامعه بپردازد 

بـه ارتبـاط    ) مصر، لبنـان، سـوريه، اردن، تركيـه و ايـران          ( در مطالعات خود در شش كشور خاورميانه         1»دانيل لرنر «
مشاركت با متغيرهاي اجتماعي و معيشتي محل سكونت، ميزان تحصيالت، جايگاه اجتماعي و اقتصادي، سـن، مـذهب و                   

هاي اجتماعي در جامعه ايران در قالب دگرياري، هميـاري            مشاركت). 82،  1384قاسمي،  (برد    ها پي   ده از رسانه  ميزان استفا 
  ).120، 1384ازكيا و همكار، (بندي است  و خودياري قابل تقسيم

: تراهبرد جديد توسعه روستايي در ايران را مبتني بر پايه مفهوم مشاركت تعريف كرده و معتقد اسـ » مظفر صرافي «
هـاي    جو باشد و به طرح فرايند اجتمـاعي در برابـر فـراورده              براي بسيج منابع اجتماعي نهفته، راهبرد جديد بايد مشاركت        «

با وجود ايـن، در     ). 93،  1383صرافي،  (مدار است     ساالر و ارزش    اقتصادي اولويت دهد؛ كه الزمة آن محوريت محيط مردم        
ريـزي    هاي خـاص برنامـه      ها و ظرافت    اول پيچيدگي : به دو نكته ضروري است    ريزي مشاركتي در ايران توجه        بحث برنامه 

رغـم پيچيـدگي آن       ريزي مشاركتي كه به     سازي آنها در برنامه     مشاركتي با روستاييان و ايجاد ارتباط با آنها، و دوم، توانمند          
  ).188، 1383طهماسبي و همكار، (يافتني است  امري دست

وبي از مراحل توسعة باال به پايين و پايين به باال، نوعي اختالط عناصر عمدة هر دو اي تنا درمجموع پس از مجموعه
. راهبرد ضروري تشخيص داده شده و بر يكپارچگي و تركيب راهبردهاي باال به پايين و پايين به باال تأكيـد شـده اسـت                       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Danial Lerner 
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شـريعتي،  ( پايين و برعكس بـستگي دارد        هاي توسعة از باال به      عبارتي، توسعة محلي و مشاركتي موفق، به تكرار ضربه          به
  ).، نقل از ميسرا342، 1383

دهد كه دو سويه است، به اين معنـي كـه          آوري اطالعات ارائه مي     در اين زمينه، پژوهش مشاركتي روشي براي جمع       
د شـكل متقابـل وجـو       آوري اطالعات به    هم از سوي پژوهشگر به موضوع و هم از جانب موضوع به سوي پژوهشگر، جمع              

صورت غيرمستقيم و به شـكلي بـسيار سـازنده و     درواقع پژوهشگر در زمان انجام اين كار به  ). 13،  1380فرشادگهر،  (دارد  
توسعه بيش از همه به انگيزش و يادگيري نيازمند اسـت و           «كه معتقد است      دهد، چرا   مفيد اجتماع محلي را نيز آموزش مي      

آوري اطالعـات بايـد       البته جريان جمـع   ). 214،  383رضواني،  (يابد     تجلي مي  هاي دروني   در بهبود و كفايت مستمر توانايي     
  ).Berardi & Donnelly, 1999, 172(كنندگان قرار گيرد  اي باشد كه در تطابق با خواستة شركت گونه به

  
  بررسي و تحليل مفاهيم پژوهش

گيري و اجراي تصميم      بندي، تصميم    و هنر صورت   عنوان علم   ريزي راهبردي به    برنامه ):استراتژيك (ريزي راهبردي     برنامه
وسـيلة آن، وظيفـه يـا     ، درواقع فرايندي است كه مـديران بـه  )en. Wikipedia.org(در راستاي تحقق اهداف مورد نظر 

سـازند    كنند و ابزاري را كه براي رسيدن به ايـن مأموريـت الزم اسـت، فـراهم مـي                    مأموريت اصلي سازمان را ترسيم مي     
  ).10، 1384  سيني،مرادي ح(

بنـدي    توانـد بـه مثابـه جمـع         از طرف ديگر، مديريت راهبردي در جايگاه باالترين سـطح از فعاليـت مـديريتي، مـي                
 ,Yuksel & Dagdeviren, 2007(هاي بلندمـدت سـازمان در نظـر گرفتـه شـود       ها، براي تعريف فعاليت گيري تصميم

اي از سوي كاربران      اي و منطقه    اي براي توسعه ناحيه     عموماً به مثابه وسيله   ريزي راهبردي     از اين رو فرايند برنامه    ). 3364
  )Terrados & Almonacid, 2007, 1276(شود  مداران به كار گرفته مي عمومي يا سياست

از آنجـا  . ريزي است كه در آن هدف عبارت از تعريف و تدوين راهبردهاسـت           اي از برنامه    ريزي راهبردي، گونه    برنامه
مـدت    ريزي بلندمدت يا كوتاه     تواند برنامه   ريزي راهبردي نيز مي     تواند عمري كوتاه يا بلند داشته باشد، برنامه         اهبرد مي كه ر 

زي راهبـردي، ارتباطـات و مـشاركت را سـهولت           يـ ر  از آنجاكه برنامـه   ). 233،  1383زياري،  (باشد، اما متفاوت از آن است       
آميـز را   گيري منظم و اجراي موفقيـت  يكديگر همسو و منطبق كرده، و تصميم     هاي ناهمگرا را با       بخشيده، عالئق و ارزش   

هـا در مـسير       گيـري و اجـراي فعاليـت        يافته براي تصميم    اي است نظام    ، درواقع شيوه  )3،  1372برايسون،  (كند    تشويق مي 
  ).282، 1385نيا،  حكمت(دهي و رهنمود يك سامانه كاركرد و علل آن  شكل

تـوان    ، از ايـن رو مـي      )2شـكل   (كنـد     گيري را با يكديگر تلفيق مي       ريزي و تصميم    ي غالباً برنامه  ريزي راهبرد   برنامه
گيـري در   كننـدگان تـصميم   عنوان تـسهيل  ريزان راهبردي را به ريزان راهبردي و برنامه عنوان برنامه گيرندگان را به   تصميم

  ).67، 1988برايسون، (ها قلمداد و تصور كرد  سطوح و وظايف مختلف سازمان
گيـري راهبـردي و فنـي         هاي راهبردي و فنـي و تـصميم         نكته درخور توجه در اين زمينه آن است كه ميان سياست          

تـوان بـا      بنابراين، تغييرات موردنظر در يك شهر يا منطقه را كه در يك سطح تعيين شده باشـند، نمـي                  . تفاوت وجود دارد  
  ). 23، 1381 مرادي حسيني،(جزئيات به سطوح ديگري منعكس كرد 

ريـزي    ريزي راهبردي الزم است براي تدوين راهبردي نهايي، همة عوامل به مثابه بخشي از رونـد برنامـه                   در برنامه 
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رو  از ايـن ). Bernroider, 2002, 546( در نظـر گرفتـه شـوند    SWOTراهبردي در چـارچوب روش تجزيـه و تحليـل    
هـاي مـشترك در تحليـل سيـستماتيك           گيري و اسـتفاده     راي تصميم هاي مهم حمايتي ب     ريزي راهبردي يكي از راه      برنامه

توانـد    هـاي سـازمان مـي       ها و تهديد    آيد كه با تعريف نقاط قوت، ضعف، فرصت         شمار مي   عوامل داخلي و خارجي محيط به     
 & Yuksel(هـا و مقابلـه بـا تهديدهاسـت      هـا، از بـين بـردن ضـعف     راهبردهايي بسازد كه مبناي آن استفاده از فرصت

Dagdeviren, 2007, 3365 .( مدل مفهوميSWOTتصوير كرد1صورت شكل  توان به  را مي .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (SWOT)مدل مفهومي شناخت شرايط راهبردي . 1شكل 

   نگارندگان :منبع          
  

اذ عنوان تعيين اهـداف كـالن و اجرايـي عمـدة بلندمـدت سـازمان، اتخـ                از راهبرد به   1»چندلر«: راهبرد يا استراتژي  
 راهبرد 2»اندروز«از سوي ديگر . مسيرهاي عملياتي، و تخصيص منابع ضروري براي دستيابي به آن اهداف ياد كرده است

كند كـه سـازمان       راهبرد تعيين مي  از نظر وي    . عنوان الگوي اهداف اجرايي عمده، مقاصد و اهداف تعريف كرده است            را به 
كنندة هماهنگي ميان منابع داخلـي و         هاي تأمين    راهبرد را فعاليت   3»هافر«و  » شندلر«در همين زمينه    . كدام را انجام دهد   

  ).3 و 2، 1384مرادي حسيني، (استعدادهاي سازمان يا فرصت و تهديدهاي محيط بيروني تعبير كرده است 
ين مرحلـه   تـر   بخش  عنوان لذت   به«انداز است كه از آن        ريزي راهبردي، تدوين چشم     يكي از مراحل برنامه   : انداز  چشم

منزلـة نيـروي جلوبرنـدة سـازمان و در راسـتاي هـدف بـزرگ، دشـوار و           انـداز بـه     چشم«. شود  ياد مي » مديريت راهبردي 
داوري، (» ريـزي راهبـردي اسـت       اي از وضعيت سازمان در پايان دوره برنامه          ساله است و توصيف زنده     10-5بلندپروازانة  

1383 ،31 .(  
: هايي از اين دسـت داشـته باشـد          انداز بايد ويژگي    چشم.  آساني قابل فهم و درك باشد      انداز بايد به    طور كلي، چشم    به

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Chandler 
2. Andrews 
3. Shandler & Hofer 
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ل فهم و ساده، نيرودهنده و محرك خـرد و          ب، متمركز، جذاب، قا   3ها  ، مبتني بر خواسته   2، مبتني بر نيازها   1ها  مبتني بر مزيت  
اهد در زمان مشخصي در آينده به آن دسـت          خو  انداز تصويري است كه سازمان مي       با توجه به اينكه چشم    . احساسات باشد 

قاعدتاً آن تصوير آينده بايد براي جامعه جالب باشد، در كاركنان انگيزه الزم را براي دستيابي به آن فراهم آورد و بـه                       يابد،  
  ).62، 1372علي،  محب(هاي سازمان جهت دهد و آنها را كنترل كند  اغلب فعاليت

  
  شناسي پژوهش روش

اين پژوهش مبتني بـر رويكـرد   .  استپذيرفتهاي كاربردي با شيوه تحليلي و توصيفي انجام    عنوان مطالعه   همطالعه حاضر ب  
مـدل مطالعـة حاضـر براسـاس        عبـارتي     بـه . ريزي راهبردي صورت گرفتـه اسـت        مشاركتي است و در قالب الگوي برنامه      

  . استمشاركتيريزي راهبردي و راهبرد انجام پژوهش  برنامه
هاي اقتصادي منطقه، در مرحله بعد تـدوين و           تار ابتدا شناخت عمومي پايه از محدوده مطالعاتي و ويژگي         در اين نوش  

انـداز و راهبردهـاي توسـعه     هاي محلي، در مرحله سوم تدوين چـشم  هاي توسعه ظرفيت ها و محدوديت    بندي توان   اولويت
مـدت،   پـس از ترسـيم اهـداف كوتـاه    شده، و درنهايت ـ   مظرفيت جامعه محلي و ارائه راهبرد نهايي يا راهبرد مداخلة انجا

هاي اجرايي پيشنهادي بـراي   ها مدنظر قرار گرفت و برنامه ريزي و توسعه ظرفيت مدت و بلندمدت اقتصادي ـ برنامه  ميان
  . هاي اقتصادي تدوين شد توسعة ظرفيت در عرصة منابع و سرمايه

  : دهد ريزي راهبردي است، نشان مي ه مدل مفهومي پژوهش را كه برمبناي برنام2شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل مفهومي پژوهش. 2شكل 
   نگارندگان:منبع               

  

توان اجتماع را در فرايند تجزيـه و تحليـل و             هاي جديد مي    با افزايش آگاهي و استعداد افراد و تجهيز آنها به مهارت          
ن افراد از پيـشرفت هـر مرحلـه از فراينـد پـژوهش انجـام                ها از طريق آگاه كرد      كسب اين مهارت  . حل مسائل درگير كرد   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Advantages 
2. Needs 
3. Demands 
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و برگـزاري   » هـاي مـشاركتي     هسته«در اين زمينه در نخستين مرحلة پژوهش، تشكيل         ). 14،  1380فرشادگهر،  (گيرد    مي
اعضاي هر هسته كه انتخاب آنها از طريق تعامل با فرمانـداري و شـوراي               . هاي بحث در اولويت قرار گرفت       جلسات گروه 

پس از انجام هر مرحله     . ، مركب از برخي اعضاي شوراها، دهياران، معتمدان و مطلعان محلي بودند           پذيرفتش صورت   بخ
هاي مذكور تشكيل شد و پس از تشريح          صورت جداگانه در دهستان     هاي مشاركتي به    از پژوهش و تدوين نتايج آن، هسته      

  . گرديده آنها دريافت و در مراحل بعدي ارائنتايج هر مرحله، نظر 
  

   شده مطالعهةوضعيت اقتصادي منطق
هـاي بخـش    اي از وضـعيت اقتـصادي دهـستان    براي ارائه تصويري كلي از شرايط اقتصادي منطقه مورد مطالعه، خالصه        

   . و نيز اطالعات حاصل از پيمايش ميداني بيان خواهد شد1مركزي شهرستان لنگه براساس اطالعات موجود

  هاي بخش مركزي شهرستان بندر لنگه هستانوضعيت جمعيتي د. 1جدول 
  درصد  تعداد جمعيت  نام دهستان
  100  38184  بخش مركزي
  2/25  9624  دهستان حومه
  5/19  7461  دهستان دژگان
  1/34  13028  دهستان مغويه
  1/21  8071  دهستان مهران

  1385 مركز آمار ايران، :منبع             
  

  . دهد هاي آن را نشان مي بندر لنگه و دهستان موقعيت بخش مركزي شهرستان 3شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  هاي آن نقشة موقعيت بخش مركزي شهرستان بندر لنگه و دهستان. 3شكل 
  1385 طرح ساماندهي اجتماعي و اقتصادي بخش مركزي شهرستان بندر لنگه، :منبع           

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 و نيز اطالعات دريافت 1382ويژه سرشماري عمومي كشاورزي سال       هاي مختلف به    هاي آماري سال    اين بخش براساس اطالعات سرشماري    . 1

  .هاي دولتي منطقه مانند جهاد كشاورزي و اداره شيالت تنظيم شده است شده از ادارات و سازمان
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براساس اطالعات  . سالمي صورت گرفته است    روستاي داراي شوراي ا    39گيري در     صورت نمونه   اطالعات ميداني به  
 هكتار و كل اراضي باغي      3632، كل اراضي زراعي در بخش مركزي شهرستان لنگه          1385اداره جهاد كشاورزي در سال      

بيشترين سـطح   . استبيشترين سهم از اراضي زراعي و باغي نيز متعلق به دهستان حومه             .  هكتار است  1492و نخلستان   
 درصد از كل سطح زير كشت را به       39زي بندر لنگه مربوط به محصول جو ديم بوده كه در حدود             زيركشت در بخش مرك   

تـرين    كمبـود آب مهـم    . دسـت آورده اسـت      به درصد دومين جايگاه را      5/34خود اختصاص داده، سپس محصول تنباكو با        
براسـاس  . سـاخته اسـت   پـي كـشاورزي را بـا تهديـدهاي جـدي مواجـه                در  هاي پـي    محدوديت منطقه است و خشكسالي    

از ميـان   . داننـد   موجود را براي كشاورزي كـافي نمـي        درصد روستاييان منطقه ميزان آب       90هاي ميداني، بيش از       برداشت
هـاي زيرزمينـي      مشكالتي كه در بخش آبياري مطرح گرديد، عمدتاً به خشكسالي و پس از آن به نبود برق و فقـر سـفره                     

، قنات و چشمه است كه به ترتيب )عميق عميق و نيمه(زي بندر لنگه شامل آب چاه منابع آب بخش مرك . اشاره شده است  
هاي آب زيرزمينـي در   و حكايت از استفاده فراوان از سفرهگيرد  را در بر مي  دهنه چشمه    14 رشته قنات و     4 حلقه چاه،    82

  .محدوده مورد مطالعه دارد
در بخش مركزي شهرستان    توليد ساالنة اين محصول     . ستبيشترين ميزان توليد در منطقه مربوط به محصول خرما        

 تـن در سـال   5/2بيتشرين ميزان توليد ساالنة اين محصول نيز در دهستان حومـه در حـدود       .  تن است  7000لنگه حدود   
ليموشـيرين و نـارنگي   . آيـد  شـمار مـي    تن توليد ساالنه، دومين محصول توليد اين منطقـه بـه  748پياز با . شود  برآورد مي 

ترين ميزان توليد سـاالنه در منطقـه تخصـصي نيـز       شوند و پايين    محصوالتي هستند كه تنها در دهستان مهران توليد مي        
ها را در بخش مركزي شهرستان لنگه بـه         برداري  باغ و قلمستان ديم بيشترين تعداد بهره      . مربوط به اين دو محصول است     

  .خود اختصاص داده است
بـرداران دامـدار تقريبـاً بـه صـورت            بهره. شود  صورت معيشتي انجام مي     نطقه عمدتاً به  دامداري و پرورش طيور در م     

 درصد بيشترين فراواني و مغويه با       8/28 دهستان مهران با     ،با وجود اين  . اند  دست در كل بخش پراكنده شده       همگن و يك  
  . درصد كمترين فراواني را در اين زمينه داراست3/20

. هـايي را بـراي توسـعه گردشـگري ايجـاد كـرده اسـت                از روستاهاي اين منطقه، فرصت    ساحلي بودن تعداد زيادي     
هاي اصلي بخش مركزي ايـن شهرسـتان          براساس اطالعات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري شهرستان لنگه، جاذبه         

چـي در روسـتاي   هاي آبگرم بادون، آسك و مالي شامل قلعه مغويه، مدرسه و مسجد عمديه دژگان، زيارتگاه خضر، چشمه        
  .برداري از منابع دريايي است ترين قابليت اقتصادي منطقه، در زمينة بهره رسد اصلي نظر مي به. گزير است

. اسـت )  شـناور 500(شده، بيشترين تعداد شناورها مربوط به گروه شناورهاي موتـوري كوچـك            گيري انجام   در نمونه 
تعداد افراد . وجود دارند)  شناور8(و كمترين آنها در دژگان )  شناور412(بيشترين تعداد اين نوع شناورها در دهستان مغويه 

تعـداد شـناورهاي پـارويي      .  نفر محاسبه شـده اسـت      4طور متوسط حدود      كار بر روي اين نوع از شناورها نيز به          مشغول به 
ه نـشان از سـاحلي بـودن         لنج وجود دارد ك    98در دهستان مغويه    . خورد  محدود است و تنها در هستان مغويه به چشم مي         

  .اكثر روستاهاي اين دهستان و اتكاي آنها به اقتصاد صيادي دارد
 625تعداد شناورهاي صيادي در منطقه      .  تن برآورد شده است    14600  معادل 1385ميزان صيد انواع آبزيان در سال       

 نفـر در بخـش      4850 مركـزي    در كل بخش  . دهند  فروند است و سه بندر فعال صيادي منطقة مورد مطالعه را پوشش مي            
 مزرعـه  216 نفـر عـضو همـراه بـا     1100 تعاوني صيادي بـا  6.  نفر در صنايع شيالتيِ مرتبط اشتغال دارند700صيادي و  
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 ماننـد    منابع مالي و فقـدان امكانـاتي       دبا وجود اين، كمبو   . دهد  پرورش ميگو، بخشي از توان موجود در منطقه را نشان مي          
ي و بيمه صيادي و ابزار صيد را در كنار مسائلي همچون محدوديت مجوز صيد، ضـايعات ناشـي از                    اسكله، سردخانه، تعاون  

ترين مشكالت بخش مركزي      توان از مهم    مي) اي و فقدان جاده ساحلي      دليل نبود امكانات سردخانه     به(انتقال صيد به بازار     
زنـي، توليـد      سازي، سردخانه، بلوك    شناورسازي، يخ گرگوربافي، توليد تن ماهي،     . شهرستان لنگه در زمينه صيادي برشمرد     

صـنايع دسـتي منطقـه نيـز        . آينـد   شـمار مـي     هاي فعال در منطقه به      شن و ماسه و جوشكاري از مجموعه صنايع و كارگاه         
ع با وجود مشاركت مردان در توليـد صـناي        . بافي، توربافي، زر و گالبتون      بافي، قالب   گلدوزي، حصيربافي، ليف  : اند از   عبارت

  .تر است دستي، نقش زنان در اين زمينه بسيار پررنگ
  هاي اقتصادي بخش مركزي شهرستان لنگه ها و محدوديت نظام تحليل ارزيابي توان. 2جدول 

  نظام اقتصادي  نظام اقتصادي  موضوع

نقاط قوت 
)S(  

  توجيه پذيري مكانيزاسيون كشاورزي -
وجــود واحــدهاي دامپــروري صــنعتي و  -

  نعتيص نيمه
  ي حراء ها وجود جنگل -
نزديكي به جزاير كيش و قشم و امكـان          -

ــراي توســعه   اســتفاده از ايــن قابليــت ب
  گردشگري

ــا وجــود اســكله - ي صــيد در برخــي از  ه
  مناطق

فعال بـودن صـنايع تبـديلي و تكميلـي           -
  بخش صيادي

  وجود تعدادي كارگاه صنعتي -
  توليد صنايع دستي -
  وجود منابع معدني  -

  ها فرصت
)O(  

 هاي آزاد و امكان توسعه صادرات  نزديكي به آب -
قرارگيري در مسير ساحلي و امكـان اسـتفاده از           -

  مسيرهاي ترانزيتي
سـازي سـبك و       توسعه صـنعت كـشتي و قـايق        -

  سنگين
نزديكي بـه كـشورهاي حـوزه خلـيج فـارس و             -

امكان استفاده از تجربيات و امكانات و نيز بـازار          
  اين كشورها

اي مناسـب داخلـي بـراي عرضـه         وجود بازارهـ   -
  محصوالت صيادي 

خلي
ل دا

عوام
  

نقاط 
ضعف 

)W(  

  كمبود آب و شوري آن -
  برداران  پايين بودن سطح سواد بهره -
ــاالبودن ميــزان ضــايعات محــصوالت  - ب

  كشاورزي
ضـــعف ارتبـــاطي ميـــان مـــسئوالن و  -

  كشاورزان
ــاره مالكيــت اراضــي   - اخــتالف نظــر درب

ها ميان اداره منابع طبيعـي       حاشيه آبادي 
  نان آنهاو ساك

نامناسب بودن وضعيت بهداشت و تغذيه       -
 ها دام

نبـــود بـــازار مناســـب بـــراي فـــروش  -
  محصوالت 

امكانات مناسب پـذيرايي و اقامـت        نبود -
  مسافران

ناشناخته بـودن منطقـه بـه دليـل عـدم            -
  معرفي صحيح 

  كاهش ميزان صيد -
  تسلط دالالن بر بازارهاي فروش صيد -
  نبود اسكله و سردخانه و ابزار صيد -
  عيت مالي نامناسب صنعتگرانوض -

جي
خار

مل 
عوا

  

  ها تهديد
)T(  

 
  رويه دام  وسيله چراي بي تخريب مراتع به -
  محدوديت منابع آب -
  محيطي ي زيست ها آلودگي -
  مجاز  صيد غير -
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آوري اطالعـات از مراكـز اطالعـاتي و ادارات و             پس از شناسايي وضـع موجـود اقتـصادي منطقـه، از طريـق جمـع               
هاي منطقـه در      ها و محدوديت    منطقه و نيز تدوين اطالعات حاصل از پيمايش ميداني، توان         هاي دولتي مستقر در       سازمان

هاي اقتـصادي بخـش مركـزي شهرسـتان           ها و محدوديت     توان 2جدول  .  تجزيه و تحليل شده است     SWOTقالب مدل   
  . دهد لنگه را نشان مي

سـاله در سـه     10انداز    ر در مسير تحقق چشم    ريزي راهبردي، اهداف موردنظ     در مرحله بعد و براساس چارچوب برنامه      
همانند مرحله پيشين، اين مرحله نيز در فراينـدي         ). 3جدول  (ترسيم شد   ) ضربتي(مدت    مدت و كوتاه    سطح بلندمدت، ميان  

  .نظر اهالي روستاهاي هر دهستان انجام گرفت مشاركتي و با

  خش مركزي شهرستان لنگهساله در ب10انداز  تبيين اهداف توسعه اقتصادي در چشم. 3جدول 
  مدت اهداف كوتاه  مدت اهداف ميان  مدت هدف بلند

ــا    - ــالم ب ــتغال س ــا و اش ــصاد پوي اقت
ي   هـا   برداري بهينـه از ظرفيـت      بهره

هـاي نـسبي و      طبيعي، بر پايه مزيت   
  هاي جديد گيري از روش بهره

 افزايش توليدات كشاورزي -
 وري بهينه از منابع آب سطحي و زيرزميني بهره  -
 عه امكانات زيربنايي مورد نياز بخش كشاورزيتوس  -
 حفاظت از منابع آب و خاك -
 بهبود كيفي جمعيت شاغل در بخش كشاورزي  -
هاي  توسعه دامپروري سازگار با شرايط و قابليت  -

 منطقه
  حفظ و تقويت ذخاير آبزيان  -
 وري در بخش صيادي افزايش بهره  -
  جايگاه صيادي در زندگي ساكنان منطقهيارتقا  -
  مايت از صنايع دستي منطقه ح  -
 برداري از منابع معدني بهره  -
  ي گردشگري منطقه ها برداري از ظرفيت بهره  -

حل اختالفات ميان اهالي روستاها و  -
هاي اداره منابع طبيعي در مورد زمين

  مورد مناقشه
افزايش شناخت مسئوالن و  -

ل و مشكالت ئكارشناسان از مسا
 مربوط به روستاها

 دامپزشكيبهبود خدمات  -
شناسايي سواحل مناسب براي ايجاد  -

  امكانات اوليه فراغتي و تفريحي

  
شده در مراحل قبل بوده اسـت، پايـه و اسـاس كـار در رسـيدن بـه                     راهبرد مداخله، كه درواقع برآيند مطالعات انجام      

ان لنگه براساس چـارچوب     شده براي بخش مركزي شهرست      انداز اقتصادي ترسيم    چشم. گيرد  شده قرار مي    اندازِ ترسيم   چشم
  .هاي مردمي يافته و محيط زيست پايدار بر پايه مشاركت ريزي راهبردي، عبارت است از اقتصاد توسعه برنامه

افـزايش  «: ساله چنين تدوين شد 10انداز    بر اين اساس، راهبرد اقتصادي بخش مركزي شهرستان لنگه در افق چشم           
گيـري از تمـامي       ازطريـق بهـره   ني و طبيعي، توانمندسازي نيروي انساني ساكن        هاي انسا   رشد اقتصادي با تكيه بر قابليت     

  .»ها و تأمين حضور اجتماعي زنان هاي مشاركتي منطقه اعم از توسعه مديريت امروزين روستايي، گسترش تعاوني جنبه
ـ  با توجه به قابليت عه اقتصادي منطقـه  توان گفت كه توس ويژه در بخش صيادي و كشاورزي ـ مي  به  هاي اقتصادي 

گيري از منابع دريايي و صيد آبزيان و نيز استفاده از امكانات كـشاورزي و توسـعه گردشـگري و                      بايست با اولويت بهره     مي
هـا و تهديـدهاي مطـرح در زمينـه مـسائل              در اين مرحله، پس از شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصت         . صنايع همراه باشد  

مـاتريس  . شـده، اسـتخراج شـد       ماتريس راهبردهاي اقتصادي براسـاس اهـداف تعريـف        اقتصادي در منطقة مورد مطالعه،      
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SWOT            1راهبردهـاي   . كنـد   هـا، چهـار نـوع راهبـرد ارائـه مـي              با مقايسه نقاط قوت و ضعف و تهديـدها و فرصـتSO ،
قابـل و    كـه از ت    ياستخراج راهبردهاي ممكن، ازطريق ماتريـس     . 4WT و راهبردهاي    3ST، راهبردهاي   2WOراهبردهاي  

  . ارائه شده است4اين ماتريس در جدول . گيرد يابد، صورت مي تعامل عوامل دروني و بيروني شكل مي
بـراي ارزيـابي    . اسـتفاده شـد   » روش ارزيابي گـولر   «شده، از     بندي راهبردهاي تدوين    منظور اولويت   در اين بخش، به   

يك، جمعيتي، فرهنگـي، اقتـصادي و خـدمات اقتـصادي و     جانبة راهبردها، با در نظر گرفتن الزامات محيطي ـ اكولوژ  همه
مـدت،    هاي توسعه مطلوب و اثربخـشي راهبردهـا در كوتـاه            ها و مؤلفه    پشتيبان توليد؛ اصول رويكرد حاكم بر طرح؛ ارزش       

 هاي مختلـف مطالعـه پرداختـه    مدت و درازمدت در ابعاد مختلف مورد انتظار، به ارزيابي راهبردهاي مختلف در بخش   ميان
  .شد

  نظام تحليل راهبردهاي اقتصادي بخش مركزي شهرستان لنگه. 4جدول 
  )WO(ها  راهبردهاي معطوف به فرصت  )SO(راهبردهاي معطوف به نقاط قوت 

 توسعه صيد صنعتي -
 ي شاغالن بخش صيادي ها ارتقاي مهارت -
 ي بخش صيادي ها بهبود ابزار و روش -
 بهبود وضعيت بازاريابي محصوالت دريايي -
 ي نظارت بر بخش صيادي ها د روشبهبو -
 هاي بخش صيادي توسعه زيرساخت -
 ي ساخت شناور ها توسعه و بهبود كارگاه -
 ي آبياري تحت فشار ها توسعه شيوه -
 بهبود وضعيت بازاريابي محصوالت كشاورزي -
 صنعتي پرورش دام و طيور توسعه واحدهاي صنعتي و نيمه -
ويژه  ي توريستي منطقه به ها ايجاد بستر مناسب براي استفاده از ظرفيت -

 ي حراء ها سواحل و جنگل
 ي مناسب براي افزايش مدت حضور مسافران عبوري در منطقه ها ايجاد زمينه -
 توسعه صنايع دستي -

 آبي توسعه كشت محصوالت مقاوم در برابر كم -
هاي سطحي و بهبود عمليات  كنترل آب -

 آبخيزداري
افزايش حضور كارشناسان و مسئوالن كشاورزي  -

  ر روستاهاد
 افزايش نيروهاي متخصص بخش كشاورزي -
ي آموزشي در خصوص صنايع  ها برگزاري دوره -

 دستي
ي گردشگري در  ها شناخت و معرفي ظرفيت -

 منطقه
خصوص صنايع  ي آموزشي در ها برگزاري دروه -

 دستي
  ي صنعتي زودبازده ها ايجاد واحد -

  (WT)  از تهديدهاراهبرد پرهيز  (ST) راهبرد به حداقل رساندن  نقاط ضعف
 شناسايي منابع جديد براي فعاليت در بخش صيادي -
 ي جديد پرورش آبزيان در دريا ها توسعه شيوه -
 ي مرتعداري ها توسعه فعاليت -
  توسعه صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صيادي -

محيطي ناشي از  ي زيست ها كاهش آلودگي -
 استقرار صنايع 

 اورزيتوسعه خدمات بيمه در بخش كش -
 كاهش ضايعات محصوالت كشاورزي -
  هاي دامي كنترل بيماري -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ها  فاده از فرصت جستن از نقاط قوت، براي است بهره. 1
  ها، براي از بين بردن نقاط ضعف  جستن از فرصت بهره. 2
  احتراز از تهديدها براي استفاده از نقاط قوت. 3
  كاهش نقاط ضعف براي پرهيز از تهديدها. 4
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زايـي، اعـتالي فرهنگـي و         پذيري، اثربخشي، عدالت اجتمـاعي، اشـتغال        تحقق: معيارهاي مورد استفاده اينها هستند    
اوتي هـاي متفـ     با توجه به آنكه هريك از ايـن معيارهـا داراي ارزش           . سازگاري با محيط زيست    اجتماعي، رشد اقتصادي و   

انداز، اهداف، راهبرد مداخلـه و ميـزان انطبـاق بـا آنهـا و نيـز براسـاس تحليـل                       هستند، برمبناي ميزان همسويي با چشم     
دهنـده     براي هركدام در نظر گرفته شده كه نـشان         5 تا   1هاي منطقه، ضرايبي از       گرفته از شرايط حاكم بر دهستان       صورت

  ).5جدول (طقه است اهميت و نقش آن معيار در توسعة اقتصادي من

  معيارهاي انتخابي براي ارزيابي راهبردهاي پايه. 5جدول 
  ضرايب  معيارها

  5  پذيري امكان
  4  بخشي اثر

  4  عدالت اجتماعي
  5  زايي اشتغال

  2  اعتالي فرهنگي و اجتماعي
  5  رشد اقتصادي

  4  سازگاري با محيط زيست
  

با توجه به آنكه منطقه مورد مطالعـه بـا         .  تحقق راهبردها اشاره دارد    پذيري به ميزان وجود امكانات براي       معيار امكان 
بايـست تـأثيرات      راهبرد مناسب مي  . يابد  مياي    رو است، اين معيار اهميت ويژه       هايي در ابعاد مختلف روبه      كمبودها و ضعف  

جمله موضوعاتي است كه    ميزان تحقق عدالت اجتماعي از    . مستقيمي بر روي زندگي مردم منطقه و توسعه آن داشته باشد          
منظور از عدالت اجتماعي در اينجا آن است كه منافع ناشـي از             . شود  درواقع نوعي مالك براي ارزيابي توسعه محسوب مي       

  .دهد راهبرد مورد نظر تا چه اندازه جمعيت منطقه را تحت پوشش قرار مي
مـين دليـل يكـي از معيارهـاي ارزيـابي           بـه ه  . از مشكالت عمده كشور و منطقه مورد مطالعه، مسئله بيكاري است          

بايست اعتالي فرهنگي و اجتماعي مـردم منطقـه را            راهبردها، ميزان تأثير آن در ايجاد اشتغال است و راهبرد مطلوب مي           
  .موجب شود

از اين رو، ميزان تـأثير هركـدام از راهبردهـا در            . آيد  شمار مي   هاي اصلي رسيدن به توسعه به       رشد اقتصادي از مؤلفه   
عنوان معيار انتخاب شده است و راهبرد مناسب بايد واجد ويژگي پايـداري و سـازگاري بـا           اعتالي فرهنگي و اجتماعي، به    

  .محيط زيست باشد
، راهبردهاي نهايي براسـاس ميـزان امتيـاز دريـافتي بـا توجـه بـه معيارهـاي انتخـابي                     6هاي جدول     مبتني بر داده  

شـوند، از نظـر اجرايـي در          هايي كه براساس راهبردهاي مهمتر استخراج مـي          پروژه در مراحل بعدي،  . اند  بندي شده   اولويت
هـاي    هايي كه با توجه به امكانات مالي و ساختاري و نيز بـا توجـه بـه محـدوديت                    عبارتي، پروژه   به. گيرند  اولويت قرار مي  

رين زمان ممكن، بيشترين بـازخورد را در  ت هايي هستند كه در كوتاه   شوند، درواقع پروژه    دار تشخيص داده مي     زماني اولويت 
  .اند بندي شده ها در سه گروه درجه يك، درجه دو و درجه سه تقسيم بر اين اساس پروژه. توسعه اقتصادي منطقه دارند
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  ارزيابي راهبردهاي اقتصادي بخش مركزي شهرستان لنگه. 6جدول 
امتياز راهبرد امتياز راهبرد

 221 ورزيتوسعه خدمات بيمه در بخش كشا
ي مناسـب بـراي افـزايش مـدت حـضور             هـا   ايجاد زمينه 

 مسافران عبوري در منطقه
194 

 187 توسعه صيد صنعتي 212 ي آبياري تحت فشار ها توسعه شيوه

توســعه صــنايع تبــديلي و تكميلــي بخــش كــشاورزي و  
 صيادي

  187  ي مرتعداري ها توسعه فعاليت 211

 185 هاي بخش صيادي توسعه زيرساخت 211 توسعه صنايع دستي

 185  كاهش ضايعات محصوالت كشاورزي  210  هاي سطحي و بهبود عمليات آبخيزداري كنترل آب

 183 ي ساخت شناور ها توسعه و بهبود كارگاه 205 افزايش حضور كارشناسان و مسئوالن كشاورزي در روستاها

 183  ع جديد براي فعاليت در بخش صياديشناسايي مناب 209 ي آموزشي درخصوص صنايع دستي ها برگزاري دوره

 208 بازدهدي صنعتي زو ها ايجاد واحد
صـنعتي پـرورش دام و        توسعه واحدهاي صـنعتي و نيمـه      

 طيور
180 

 204 بهبود وضعيت بازاريابي محصوالت دريايي
ي توريستي    ها  ايجاد بستر مناسب براي استفاده از ظرفيت      

 ي حراء ها  سواحل و جنگلويژه منطقه به
180 

 179 ي نظارت بر بخش صيادي ها بهبود روش 200 افزايش نيروهاي متخصص بخش كشاورزي

  174  هاي دامي كنترل بيماري 200 ي گردشگري منطقه ها شناخت و معرفي ظرفيت
 173 ي بخش صيادي ها بهبود ابزار و روش 201 ي جديد پرورش آبزيان در دريا ها توسعه شيوه

 170 آبي توسعه كشت محصوالت مقاوم در برابر كم 197 غالن بخش صياديي شا ها ارتقاي مهارت

 169 بهبود وضعيت بازاريابي محصوالت كشاورزي
محيطـي ناشـي از اسـتقرار         ي زيـست    هـا   كاهش آلـودگي  

  158  صنايع

  
شود، راهبردهايي نظير توسـعه خـدمات بيمـه در بخـش كـشاورزي، توسـعه                  مشاهده مي  6گونه كه در جدول       همان

هاي سطحي و بهبود      هاي آبياري تحت فشار، توسعه صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صيادي، كنترل آب                يوهش
عمليات آبخيزداري، افزايش حضور كارشناسان و مسئوالن كشاورزي در روسـتاها، ايجـاد واحـدهاي صـنعتي زودبـازده و                    

نگاهي به واقعيات موجود در منطقـه نيـز         . اند   به دست آورده   بهبود وضعيت بازاريابي محصوالت دريايي، بيشترين امتياز را       
  . بايد در اولويت قرار گيرندند،شو نشان از آن دارد كه اقداماتي كه در راستاي اين راهبردها انجام مي

  
  گيري نتيجه

، با تكيه بر    »وژهتدوين پر «تا  » انداز  ترسيم چشم «ريزي راهبردي، يعني حركت از        شناسي برنامه   اين مطالعه در مسير روش    
توان برنامه دقيقـي را       ريزي راهبردي، نشان داد كه با مشاركت مردم مي          هاي پژوهشي مشاركتي و با رويكرد برنامه        ارزش

دهد كه بـسياري از نظرهـا و راهبردهـاي كارشناسـي      نتايج اين پژوهش نشان مي. براي يك ناحيه جغرافيايي تدوين كرد     
ايجاد ارتباط عميق و پايـداري بـا مـردم    . يابد شود و يا به كلي تغيير مي ر آنها تصحيح ميپس از ارائه به مردم و كسب نظ     
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  صـداقت، . شـود   هاي خاصي است كـه تنهـا بـا معلومـات كارشناسـي عـادي حاصـل نمـي                    محلي، مستلزم داشتن مهارت   
هـاي الزم بـراي       دباري از ويژگي  پذيري، ساده حرف زدن، توانايي جلب اطمينان و اعتماد روستاييان و تواضع و بر                 انعطاف

  .ايجاد ارتباطي موفق و ثمربخش است
محور آن است كه عالوه بر آنكه نظر مردم را در تـدوين راهبردهـا دريافـت            تفاوت اين مطالعه با مطالعات كارشناس     

د كرد، زيـرا بـا ايـن        صورتي تأثيرگذار فراهم خواه     اي را نيز به     هاي توسعه   كرده، زمينة جلب همكاري آنان در اجراي پروژه       
قدم خواهنـد شـد و        درستي شناسايي شده است و در پاسخگويي به اين نيازها خود آنها پيش             شيوه نيازهاي مردم محلي به    

بدين ترتيب با تأكيد بر مشاركت مردم در پژوهش، توجه اساسي معطـوف             . »ريزي با مردم و براي مردم       برنامه«اين يعني   
  .ردم از طريق افزايش مشاركت مدني و نيز از طريق واگذاري به بخش خصوصي استها به م به واگذاري مسئوليت
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