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 چكیده 

ایی در منااق  روساتایی شسرساتان روسات توساعهپژوهش تدوین راهبردهاای هدف 

 ماورد مااععاه عنوانباهی و شارای  ویاژ  هایژگیبا وشسرستان چگنی نی است. چگ

و از نظار  اكتشاافی هادف باا كاربردی نتیجه رنظ از پژوهش . ایناست شد بررسی 

 گیرینمونه روش و احبهمص به شیو  پژوهش هایداد  آوریجمع .استماهیت كیفی 

نفعاان ممتصصصاان، ذیاز  نفار 70 ،پاژوهش نیاا نظاریجامعه  .بود  است هدفمند

 لگرانیتساسكاه توسا   هساتندخبرگان محلی و مسئوعین مربوقه( شسرستان چگنی 

از روساتایی  توسعهبرای تدوین راهبرد  .شدنددفمند شناسایی و انتصاب ه صورتبه

نگار و مشااركتی خاقر دیدگا  مثبت هاستفاد  شد  است كه ب SOARراهبردی چارچوب 

هاای پارورش داو و توعیادات منابع آب، ظرفیات .استتر آن، برای این پژوهش مناسب

مراتاع كاافی هاا و قوت ترینمسم ودامی، آب و هوای مناسب و زمین حاصلصیز جز

برای توسعه داو و قیور و زنبور عسل،  بازار مناسب توعیادات روساتایی، مشااركت 

هااای دوعاات، افاازایش تمایاال بااه گردشااگری و نیااروی جااوان یان، حمایااتیروسااتا

 .نفعان شناسایی شدذیتوس   شسرستان چگنی یها فرصت ترینكرد  از مسمتحصیل
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هاای هاا و ممموریاتانادازهاا، چشامنظار گارفتن ارزشو در  هااآنسپس براساس 

مناقاه مقصاد گردشاگری،  عنوانباهوری حاداكثری مراتاع، شاسرت بسر  ،شسرستان

 و، اشاتغال جواناان و قااب توعیادات دامای اساتان جازگاذاریسرمایهجذاب برای 

شسرساتان روستایی مناق  توسعه  هایراهبرد ،تیدرنسا .شد ترسیم هاترین آرمانمسم

مانند توسعه صنایع تبدیلی، اوعویت دهی به گردشگری و توسعه ظرفیت بسر   گنیچ

 .شدتدوین برداری از معادن 

 .SOAR  چگنی، شسرستان ،روستا ،روستایی، راهبرد توسعهتوسعه،  ها:کلیدواژه

 مقدمه. 3

 اقتصادی و اتیو جلو  بارزی از ح یانسان شتیاز استقرار و مع یاژ یشکل و یننشیروستا

وجاود  اسات. باا افتاهیقرون متمادی دواو  یدر ق داریپا شیوبكم یاست كه با نظام یاجتماع

 شیبه شسر، هنوز با یینقاط روستا لیشسری و روند شتابان تبد -گسترد  روستا  یهامساجرت

 ییروساتا یهاو اعبته سسم عرصاه كنندیم یزندگ ییجسان در نقاط روستا تیاز جمع یمیناز 

در  ییروستا یكه نواح یاست. با توجه به نقش نیاز ا شتریب اریبس یستیو ز یعیاز فضاهای قب

 فاایا ییمحصاوعات كشااورزی و ااذا دیادر توع ژ یوكشورها باه یاقتصادی و اجتماع اتیح

برخوردارنااد و باادون  ینیو ساارزم یدر توسااعه ملاا یاژ یااو تیااو اهم گااا یجا از كننااد،یماا

 رونیاازا ؛مواجاه خواهناد شاد یتوسعه با ناكاام یهانامهمناق ، بر نیو توسعه ا یدهسازمان

عاازو و راروری  ییو توسعه فضاهای روساتا یزیردر نظاو برنامه ییروستا تیریتوجه به مد

  .(0711 ،یو موسو یمبدر است

و  داریاو كااری پا یزنادگ  یبه شارا یابیدست ،ییبرنامه توسعه مناق  روستا یهدف اصل

و حفاظت از  یهمگاو با جوامع شسری، با توجه به توان باعقو  محل ییمتعادل در جوامع روستا

 یعنوان مکملبهباید  ییتوسعه روستا یهااستیحوز ، س نیاست. در ا یو فرهنگ یعیمنابع قب

اقتصاادی مسااجرت اجارا -یاجتمااع یكشاورزی جست كاهش اثرات منفا یهااستیبرای س

توساعه  هاایبرناماه ،ییروساتا تیادرآماد جمع شیبه تنوع، ثبات و افزا یابیدست برای. شوند

و  یاقشاار محلا تیاتقو ،علااو  بار آن .دشاون یقراحا ییزااشتغال کردیبا روباید  ییروستا
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د شاو نییكشاورزی تع هایو برنامه یامناقه توسعهارتباط با  رد یسازاد یاجرا و پ یهااسیمق

 .(0730عااء اعله،  و یثان ، یمكاظم

هماوار   ان،ییروساتا شاتیساا  رفاا  و مع یارتقا یبه معنا ییستارو شرفتیپ توسعه و

از  یاریبسا هاایافتیراباه ره نی. در استاتوسعه بود   گذاراناستیو س شمندانیداداه اند

اسات. در  شاد مارح  انییروستا ا و رف یسا  رفا  زندگ شیمنظور افزابه شمندانیقرف اند

از  یرویابه علت پ نینو ایتوسعه هایستایست كه سا نیفرض بر ا نییباعا به پا یاهافتیره

 نیادرعمال ا یوعا ؛خواهاد باود ییجواماع روساتا رشیمورد پذ مسلم استمدرن  تیعقلان

و  انییروساتا یفرهنگا-یاجتمااع هاایتیاو اوعو ازهاایبا ن نداشتناناباق به علت هاافتیره

و  یترابا ،یبادرو ،یمرروانهمرا  بود  است  یهموار  با شکست نسب نفعان،ینکردن ذریدرگ

 پاذیریو مشااركت ییجونوین در توسعه روستایی بر مشاركت هایرهیافت. (0731، یهاجر

 وجود دارد كه از ییاز مناق  كشور، روستاها یاریدر بس .(0711 ،یو نعمت یمبدرتمكید دارند 

 یخوببه ییوستار توسعهمناق ،  نیاما در ا ،توسعه برخوردارند یبرا یمناسبراهبردی  تیموقع

 یروساتاها تاوانینشد  اسات كاه ما نتدوی هاآن یبرا یمناسب هایراهبردصورت نگرفته و 

 یمیاقل  یو شرا یكاف یوجود منابع آب ز،یحاصلص هاینیزم داشتن لیرا به دع یشسرستان چگن

انجاو  یراب یمناسبی نمونه ،كاربهجوان آماد  یروین یادیفراوان، تعداد ز یعیمناسب، منابع قب

گازارش مركاز آماار و ساایر با توجاه باه . (0731ممركز آمار ایران، حساب آورد  به پژوهش

 ییروستا توسعهو  یزندگ یبرا  یشرا، مانند سند آمایش شسرستان چگنی ایگزارشات مناقه

 نیادر ا ییروساتا توسعه یبرا هایراهبردكه  است ازیمستعد است و ن اریبس این شسرستاندر 

-مثبات یاز چاارچوب مشااركت یرگیاپژوهش با بسر  نیدر ا رونیازا ؛شود نیان تدوشسرست

 ودشا ییشناسا هاتیو ظرف هاتیقابل نفعان،یذ كردنریبا درگاست شد   یسع 1SOAR شیدان

 نیتدو در روستاهای شسرستان چگنی ییروستا توسعه و ابتکارات راهبردها ،هاو بر اساس آن

  شود.

 

                                                 
1. Strengths, Opportunities, Aspirations, Results 
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  تحقیق ۀپیشین .2

 ابتادا كاه است Development كلمه برای منتصب و معادل واژ  توسعه، :(پیشرفت)توسعه 

 مکاان، هاا،سیساتم از متشاکل رونادی توسعه. است بود  مارح اقتصادی و مادی مقوعات در

 ایدور  بار روناد ایان .یابادمای تغییر دیگر ورعیت به ورعیتی از كه است انسان و موروع

 .(0717 ،1کیمدرآكند می پیدا تداوو بسبود یا رشد جست در ییر،تغ رمن كه دارد دعاعت

 راتییادانسات كاه مساتلزو تغ یچندبعاد یانیاجر دیتوسعه را با  ،0تودارو کلیما از نظر

 ،یتصادرشد اق عیتسر زیو ن یمل یعامه مردو و نسادها یقرز تلق ،یدر ساخت اجتماع یاساس

نشان دهد كه مجموعاه  دیت. توسعه در اصل باكردن فقر مال  اس كنشهیو ر یكاهش نابرابر

در  یاجتماع یهاافراد و گرو  یهاو خواسته یمتنوع اساس یازهایهماهنگ با ن ،ینظاو اجتماع

از  یحااعت ایاوراع  یسوو بهاست شد   گذشته خارج یداخل نظاو، از حاعت نامالوب زندگ

 یتوساعه، رشاد و تعااع یف كلا. هدابدییبستر است، سوق م یو معنو یماد نظركه از یزندگ

باه توساعه و  یابیبارای دسات یزیربرناماه نادیدر فرا رونیاازا ؛است یجانبه جوامع انسانهمه

آناان در  ازهاییو ن یجوامع انسان اتیو مقتض  یآن، شناخت و درك شرا ریدر مس نقرارگرفت

در  .(0731 ،یو محماود صااعح یمبرقا اساتابعاد مادی و معناوی ازجمله اقدامات رروری 

در حال جایگزین شادن باا  شرفتیپ اری واژ ذگ، در حوز  سیاستدر كشور ماهای اخیر سال

اعگوی  و از واژ  توسعه، توسعه به مفسوو اربی به ذهن متبادر می شود زیرا ؛واژ  توسعه است

ه مقدمشدن است. باعاترین سند باعادستی كشور در دست نسایی عنوانبه اسلامی ایرانی پیشرفت

معرف سیر مالوب ایران در عرصه فکار، معنویات و  این اعگو راچارچوب  (0731سند ماین 

مقااو معظام رهباری  .دانادمایزندگی به سوی تمدن نوین اسلامی ایرانی در نیم قارن آیناد  

پیشرفت را رسیدن به حیات قیبه یعنی زندگی گوارا همارا  باا آساایش و آراماش و در كال 

 ایشان رمن تذكر (.0731، مركز اعگوی اسلامی ایرانی پیشرفتدانند مسعادت دنیا و عقبی می 

و رارورت افلات نکاردن از خصاال مثبات  ثیر مبانی معرفتای در اعگاوی مالاوبمت دربار 

                                                 
1. Drabek 

2. Michael Todaro 
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پایگا  اینترنتی دفتر حفظ دانند مها، پسوند عداعت را برای پیشرفت مالوب رروری  میاربی

 (. 0044و نشر آثار رهبر انقلاب، 

 رساتاق، آن معارب و پسلاوی زباان در «رساتاك» معاادل معاین فرهنگ در روستا :روستا

 آباادی ،«د »همچناین اسات؛ شاد  تعبیار قریه یا د ارز هم واق است درزیا  رسداق روستاق،

 و هااكوچاه و هااخیاباان دارای كاه بزرگ آبادی شسر آن، مقابل در شسر و خارج در كوچک

 ،«روساتا» ،«د » ،صابا فرهناگ در. اسات شاد  تعریا  باشد، سکنه بسیار و هادكان و هاخانه

 خانه چندین دارای شسر كه خارج در كوچک آبادی»با  و برابر است یکدیگرعرض هم «قریه»

 بار مبتنای اقتصااد با كوچک سکونتی نقاه روستا همچنین .است شد  تعری « باشد روستایی

 واحاد تارینكوچاک روساتا. (0711راهب، ماست  شد  تعری  نیز قبیعی منابع و كشاورزی

اجتمااعی  ایان واحاد كاه اسات بادیسی و شاودمای محسوب ایران در اجتماعی و تشکیلاتی

 و عرفای قاوانین بااه افاراد پایبندبودن و اقتصادی اجتماعی، مناسبات وجود عحاظ به( روستام

 کل ساازمانشا انساانی جواماع در. باشد نیازبی مدیریتی سازمان تشکیلات از تواندنمی مدنی

 یاجامعاهریزجامعه،  اگرخصوص به ؛است جامعه آن بر حاكم اجتماعی نظاو از متمثر مدیریتی

ممسادوی و باود  خواهاد تمثیرگذارترمراتب به نیز فراتر جوامع آن نقش باشد، فراتر جوامع از

 باه آن نیترنییپاا تاا ساا  باعااترین از كشور سیاسی تقسیمات ساوح .(0710 ،یكان ینجف

 چناد از اساتان هار كاه گوناه بادین ؛اسات دهساتان و بصش شسرستان، استان، شامل رتیبت

 گفتنای. شاودمای تشاکیل دهساتان چند از بصش هر و بصش چند از شسرستان هر شسرستان،

 عناصار كاهاسات  مزرعاه و مکاان روساتایی، نقااط تعادادی شامل نیز دهستان هر كه است

 .(0731ایران، ممركز آمار شوند می نامید  تقسیماتی

 روساتایی، ماردو اجتماعی و اقتصادی ارتقای روستایی توسعه: ( روستاییپیشرفت)توسعه 

مادت و كوتا  بلندمدت هایدور  در نیازها رفع سیاسی، هایگیریتصمیم در مشاركت افزایش

 نقاش كاه ،ملای توساعه در روساتایی مناق  نقش با كلی یدیدگاه روستایی در توسعه. است

 اسات چندبعادی یندیافر روستایی توسعه. است مرتب  د،ندار توعید ظرفیت در یانند كنییتع

 روساتایی اجتمااع پاذیرآسایب و اقشار فقیر زنادگی كیفیات ارتقاای و بسبود آن موروع كه

 تقویات ی،دهساازمان ریازی،هچاون برناما ییساازوكارها از گیریبسار  با كه یندیافر ؛است
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 اجتمااعی و ذهنای یدر سااختارها مناساب دگرگاونی ایجااد و یجمعا و فردی خوداتکایی

 در مناابع و هاقابلیت از گیریاختیار بسر  و توان و قدرتها آن در كه كندمی تلاش روستاییان

 تغییار ترمناسب شکل به را ورعیت موجودشان بتوانند آن واساه به تا شود تقویت اختیارشان

 از یکایعنوان به روستایی توسعه بنابراین ؛(0731 ،یصاعحو محمود  ی؛ برق0710 ا،یمازكدهند 

 شارای  بسباود آن، موروع كه (0730مقاعب،  ستهاآن ترینمسم بلکه و توسعه هایزیرشاخه

 كشور یک كلی توسعه روند درها آن كردن خودكفا وروستاها  در ساكندرآمد كم افراد زندگی

 باا ملای توساعه یهابرنامه با اناباق در وستاییر توسعه مفسوونیز  تعاری  از برخی در. است

 از راساتا همین در. است شد  تشری  روستایی جوامع اقتصادی اجتماعی یسازدگرگون هدف

 و بیکااری مشاکل نسااییحل را  و ملی توسعه برای حیاتی عنصریعنوان به روستایی توسعه

 ابعااد در روساتاییان یزنادگ ساا  بسباود باه عمال در كه شودیم یاد شسری جمعیت تراكم

 روساتایی بصاش توانایی گسترش و مسکن تغذیه، بسداشت، آموزش، اشتغال، درآمد، مصتل 

    (. 0731 ،یو محمود صاعح یبرقمانجامد می زمان قول در توسعه روند تشریع و تثبیت در

 در تغییری باید توسعه (0 :باشد زیر خصوصیات دارای باید روستایی مناق  توسعه ،دركل

 بایش باید برندمی توساعه سود از كاه مردمی (0 ؛باشد مردو اكثریت برای شرای  بسبود جست

 تاممین باه را نسابت ماردوكم دست باید توسعه (7 ؛شوندمی رمتضر آن از كه باشند مردمی از

 باا بایاد توساعه (0 كناد؛ مامائن شانزندگی رروری نیازهای یا شانزندگی نیازهای حداقل

خوداتکاایی  و تشاوی  باعا  بایاد توسعه (1 ؛باشد داشته ماابقت و هماهنگی ردوم نیازهای

 جامعیات. (0710 عنگارودی، یعایمماشود  ستیز یمح تصریب باع  نباید توسعه (1 ؛شود

 یای،گرامردو هاا،فرصات باه دسترسای برای برابری و انتصاب آزادی روستایی، توسعه فرایند

 زنادگی، توانمندساازی، از ررایت یعنی انسان نسایی فهد به رسیدن زایی،درون و مشاركت

 ایجااد و اقلاعات، آگاهی افزایش بومی، دانش و اقلاعات به احتراو جدید، هایظرفیت ایجاد

 از زیساتكیفیات محای  و محلای ماردو و توساعه كنشگران بین یگروهدرون كارآمد ارتباط

، افتصااریاعادین ركانماسات  روساتایی توساعه جدیاد در نگرش روستایی با توسعه اهداف

 0در شاکل  را روساتایی توساعه اهاداف (0710م عنگارودی مایاع .(0711،عیناعیو  سجاسی

  خلاصه كرد  است.
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 (3832 لنگرودی، یعی)مطاهداف توسعه روستایی  -3شكل 

 

تغییارات  از ینیساسمگ اماواج با پیوسته امروزی هایسازمان شک بدون: مدیریت راهبردی

 كاه اسات ییهااآنبارای  ابزارهاا بستارین از یکای راهبردی مدیریت و هستند ورروبه دائمی

 رقابات، صاحنه در آمیازموفقیات و حضوری آگاهانه با تغییر، برابر در تسلیم بدون درصددند

 ایان هااسازمان به راهبردی مدیریت. درآورند كنترل به را و آیند  زنند رقم را خود سرنوشت

 خاود آیناد  دادن باه شاکل بارای و كنند عمل نوآور و خلاق ایو شی با كه دهدمی امکان را

 باه هاایشفعاعیات و بود  عمل ابتکار سازمان دارای كه شودمی باع  شیو  این. نباشند منفعل

ماعرابای و دهاد  نشان واكنش ها،كنش برابر در تنسا نکهیا نه كند؛نفوذ اعمال كه درآید ایگونه

 .(0734دهقان، 

هاا و راهبردها، اجرای راهبرد: تدوین استسه مرحله  رند یدربرگ راهبردیت فرایند مدیری

و عوامال  شاد  نیایتع، ممموریت سازمان راهبردتدوین  در. (0711، 1دیویمدها راهبردارزیابی 

های ساازمان در سااوح راهبردها اهداف و شوند تا براساس آنخارجی و داخلی مشصص می

باه اجارا  بایاد قبالدر مرحلاه  شد نییتعهای راهبرد ،راهبردای اجردر  مصتل  تعیین شوند.

                                                 
1. David 

 حفظ سلامتی -1

 توسعه آموزشی -2

 اجتماعی

اهداف توسعه 

 روستایی
 طبیعی اقتصادی

 حفظ محیط طبیعی-1

 تغییر در نوع زندگی -2

تکمیل استانداردهای  -3

 محیط طبیعی

 تثابدرآمد  -1

 امنیت شغلی -2

 امکان کسب زندگی آزاد -3

 تعادل شغلی  -4

 سیاسی

های همراه ساختن برنامه -1

 های دولتروستایی با سیاست

 عنوانبهاستفاده از روستا  -2

 ع قدرتی پایدارمنب
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ها تعیاین راهبردها در راستای ممموریت و ها ابتدا اهداف و سیاستراهبرد. برای اجرای ندیدرآ

شوند و سپس در ساختاری مناسب و باا ، منابع سازمان تصصیص داد  میهاآنشد  و براساس 

، تغییارات راهباردارزیاابی در  .نادیدرآها باه اجارا راهبردشوند تا فرهنگ سازند  هدایت می

هاا بار ممموریات، اهاداف و احتماعی عوامل اثرگذار داخلی و خاارجی و اثارات احتمااعی آن

همچنین نحو  انجاو هركداو از مراحل تادوین  ؛شودی اجرایی بررسی میارهاکراهها و راهبرد

و درنسایت نتایج باه دسات آماد  و  دگیررار میاز ابعاد مصتل  مورد مداقه ق راهبردو اجرای 

تا انحرافات احتماعی شناساایی شاد  و در جسات رفاع  شودمیارزیابی  هاآننحو  دستیابی به 

 .(0737، چگینیوند ، آقازاد  و نظامیماعرابیاقداو شود  هاآن

-ت، مایدر دانش مدیریت راهبردی اسا بر سازمان كه نقاه كانونی در تدوین راهبردعلاو 

ی راهباردمادیریت هام را ها و... ها، اید اشصاص، رویدادها، مسائل و موروعات، مکان توان

روساتایی در  توساعهراهبردی تسیه كرد كه در این پاژوهش موراوع  ها برنامهكرد و برای آن

، اسات راهباردازآنجاكه موروع پاژوهش، تادوین  .قرار گرفته است دنظرشسرستان چگینی م

 .است راهبردتدوین  یعنی راهبردیحله نصست اعگوی جامع مدیریت مرتمركز بر 

یک فرایند است. برای آنکه سازمان بداند باه كجاا  «راهبردیریزی نامهبر» یا راهبرد تدوین

خواهد باشد خواهد رفت باید بداند اكنون دقیقاً كجا قرار گرفته است. پس از آن باید آنچه می

باه دیگار ساصن،  ؛نگی رسیدن به آن جایگا  را مشصص كندتعری  كرد  و چگو یدرسترا به

ها و مباادرت باه اقادامات اتصاذ تصمیم برای افتهیتلاشی منظم و سازمانراهبردی ریزی برنامه

و  كندیچیست، چه م (یا هر موجودیت دیگرمموجب آن، اینکه یک سازمان بنیادی است كه به

 راهباردبارای تادوین  .(0710 ساون،یمبرا ، مشصص خواهاد شاددهدیچرا اموری را انجاو م

 توجه با سازمانراهبردی  قراحان و هاستاستراتژی كه دارد مصتلفی وجود یهاروش و راهکارها

راهبارد  تادوین بارای را خاصای روش و راهکاار ساازمان شرای  و از موقعیت خود شناخت به

 .(0730ممسرمنش،  كنندسازمان انتصاب می

ماارح شاد  راهباردی مدیریت مراحل مصتل  فرایند در عددی های متمدل :SOAR مدل

راهبردی در موروعات پژوهشی مدیریت  هانیازمندیكه هركداو با توجه به اقتضائات و  است
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حادود شاش ممدل هاروارد( از مدل های پركاربردی است كه  1SWOTمدل روند. به كار می

، 2زارساکی و كاولم شاودمیاساتفاد  قارار راهبرد برای تدوین عنوان ابزاری استاندارد بهدهه 

مانناد نقاد  اناد؛كرد بر ایان مادل ماارح  را های متعددی ویرایشنقدها و محققان  . (0403

مارح كه محققان  4SOFT ،WOTS 5UP ،TOWSمتفاوت مانند  یا اعگوهای 3هاسیجنستر و 

 عنوانباهرا  WSTO( 0441م 6هاانگر و ویلانبارای  مثاال  ؛(0440، جنستر و هاسیم اندكرد 

بر قاوت هاا و فرصات هاای  SWOTكنند كه ها بیان میپیشنساد دادند. آن SWOTجایگزین 

در حاعی كه تحلیل  ؛گیرد(قرار می SOسازمان برای كسب موفقیت متمركز است مكه در خانه 

TOWS در هر دو مدل عناصر چسارگانه یشتر بر تحوعات محی  بیرون سازمان متمركز استب .

فرایناد تحلیال در  .در فرایناد تحلیال اسات شادنییکسان است اماا تفااوت ذكر شد بررسی

TOWS مهاا( اسات هاا و راع ها( به درون مقوتاز بیرون متسدیدها و فرصتTOWS  باا

شود و در مرحله بعاد تحلیال محای  درونای را بررسای كش  عوامل محی  بیرونی آااز می

و  SWOTدر كناار  .از درون باه بیارون اسات ایان فرایناد SWOT در حاعی كاه در ؛كند(می

TOWS ،مدل جدیدتری با عنوان  SOAR شناسی مثبت انادیش ماارح شاد  با رویکرد روان

 .(5102 ،7فهمی و عارف الدین) است

 8اساتاورس و هناریش از ساویبا انتشار كتابی  0443در سال  SOARمند اوعین ارائه نظاو

محور باا رویکارد مشااركتی چارچوبی قوتاین مدل  .(0443 ش،یماستاورس و هنر انجاو شد

 .(0404 ،9نتیماساتاروس و سا و تحول ساازمانی اساتراهبرد ، تدوین راهبردیبرای تحلیل 

SOAR 10م گرایانهنگا  مثبتAI كناد تاا تركیاب مایراهباردی ریازی برناماه( را با چارچوب

را برای درگیرشدن و مشااركت  هانفعان آنها و ذیكه سازمان ایجاد كند آفرینفرایندی تحول

                                                 
1. Strength, Weakness, Opportunity, Threat  

2. Zarestky & Cole 

3. Jenster & Hussey 

4. Strength, Opportunity, Fault, Threat 

5. Weakness, Opportunity, Threat, Strength, Underlying Planning 

6. Hunger & Wheelen 

7. Fahmie & Arifudin 

8. Stavros & Hinrichs 

9. Stavros & Saint 

.04 Appreciative Inquiery شناسی مثبت گرا در سازمان است.از كاربردهای روان 
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 (.0447، 1كوپریدر و كلای ،ماستاورس گرا تشوی  و ترایب كندنتیجهراهبردی ریزی در برنامه

AI هاا و ای برای تحول سازمانی است كه هسته مثبت خود را بر پایاه قاوتو فلسفه رویکرد

جاوی ورد باا جساتاین رویکا كند.شود، بنا مینامید  می 2عوامل حیات بصش عنوانبهآنچه 

شناسی كاه باه های سنتی آسیببه جای مدل« چگونگی انجاو كارهای مفید»یا « كارهای مفید»

دهای آیناد  ساازمان پردازند، كل سیستم را در شکلها میشناسایی و كاهش مسائل و شکاف

ایجااد  AIدر فرایناد راهباردی گاوی وای تفکار و گفاترچارچوبی ب SOAR .كنددرگیر می

ماساتاورس و كناد راهنماایی مایراهباردی كه سیستم را در تدوین، اجارا و ارزیاابی  كندمی

اسات كاه  7هاا، آرزوهاا و نتاایجها، فرصاتقوتچسار واژ  مصف   SOAR (.0443هنریش، 

  .(0شود مشکل میاستفاد   SOARصورت ماتریس هب

 

 راهبردیهای  بررسی

 هاقوت

 چه كارهایی را ما خوب انجاو می دهیم؟

 زرگترین دارایی ما چیست؟ب

 فرصت ها

 بسترین فرصت های باعقو  بازار ما كدامند؟

توانیم بسترین شركای دیگران چگونه ما می

 باشیم؟

های( )تصمیمت انی

 مثبت

 یا چشم اندازها(آرزوها مآرمان ها 

 آرزوی ما چیست؟

 آیند  ای كه ما ترجی  می دهیم چیست؟

 نتایج

 ت؟نتایج قابل سنجش ما كداو اس

 ؟ما می خواهیم به چه چیزی شناخته شویم

 (2232 نت،ی)استاورس و س  SOARماتریس  -2شكل 

 

 دریافات مای كناد و ساپس SWOTمدلاز قوت ها و فرصت ها را  ،SOARاز آنجا كه  

ایان دو ، (0443 ،اساتاورس و هناریشمكناد مای اراافهباه آن  را نتایج و (آرزوهاآرمان ها م

  مقایسه شد  است. 0در جدول كه یی با هم دارند هاو تفاوت اهشباهتراهبردی چارچوب 
 

 

                                                 
1  . Stavros, Cooperrider & Kelley 

0. Life-giving های سازمان در بسترین ورعیت كاری دهند  قوتعناصر یا تجربیاتی در گذشته یا حال سازمان كه نشان

 (.0443خود است ماستاورس و هنریش، 

3. Strength, Opportunity, Aspiration, Result 
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   SOARبا    SWOTمقایسه  -3ول جد

 0404 نت،یاستاورس و سممخذ: 
 SOAR رویكرد SWOT لیوتحلهیتجز

 گرااقداو گرالیتحل

 هافرصت و هاقوت تمركز بر تسدیدات وها رع تمركز بر 

 !باشید بسترین -احتماعات بر تمركز باش بستر -تمركز بر رقابت

 میانبرها و نوآوری بسبود تدریجی

 ساوح همه درگیری به پایین باعا

 اجرا -یزیربرنامه روی بر تمركز یزیربرنامه - لیوتحلهیتجز بر مركزت

 !شویم عاعی توانیممی و هستیم خوب ما -انرژی ایجاد دارد وجود تسدیدهای بسیاری و رع  -انرژی تصلیه

 نتایج به توجه هاشکاف به توجه

 

 مادیریت سا  در سنتیقور به شود، استفاد  سازمان سا  هر در تواندمی SWOT اگرچه

 نفعان و كاركناان درهمکاری ذی جلب دنبالبه SOAR كه مدلدرحاعی ؛شودمی استفاد  ارشد

 عمومااً  كاه گیاردرا در بار مای كاركناان از دسته آن SOARزیرا مدل  ؛است مصتل  ساوح

 تفااوت .(0404 نت،یماستاورس و س آمدندریزی راهبردی به شمار نمیبصشی از فرایند برنامه

 یهافرصات و قاوت نقااط گساترش و شناساایی كه است این SOAR رویکرد دیگر كلیدی

. نظر قارار مای دهاددما را تسدیادها وها راع  كمبودهاا، مشاکلات، درك یجاباه موجود

 وقات از نیمای صارف معناای باه SWOTمؤعفاه  چساار از یاکهر به مشابه زمان اختصاص

 وها مرع  هایمنف ردامو در دیگر نیمی و( هافرصت و قوت نقاطم مثبت ردامو در كردنفکر

 است داد  نشان تحقیقات. دارد تمایلرو به جلو  حركت هر عغو به تلاش این. است( تسدیدات

 نقااط برای اصالاح زمان صرف به نسبت را ریبیشت نتایج تواندمی افراد قوت نقاط ارتقای كه

به تمركاز  یذاتقور بهانسان از سوی دیگر  .(0404 نت،یماستاورس و س آنان ایجاد كند رع 

باا نگاا   SOARرو ازایان ؛(0731، و افاورزاد  انیاخاور ،ییررامدارد تمایل بر نقاط منفی 

تجزیاه و  بر  SWOTاین است كه تفاوت مسم دیگر  كند.اندیش بر نقاط مثبت تمركز میمثبت

در كنار هدف گذاری و راهبردی مرحله برنامه ریزی بصشی از متمركز است و تحلیل محیای 
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، راهباردیریازی علاو  بر تحلیال محیاای و برناماه SOARكه درحاعی ؛استراهبرد انتصاب 

 SOARگیری لگفت كه اید  شکدرمجموع می توان . گیرددر بر می نیزمرحله اجرا و نتایج را 

 ،و همکاران یمررواناندیشی است با نظریه ذی نفعان و دیدگا  مثبت  SWOTاز تركیب مدل 

0731.) 

و  ایادر رشاته جغراف عمادتاً یادیاز هاایپاژوهش ییو توسعه روستا شرفتیدر حوز  پ 

و ارائاه  یشناسابیكاه باه آسااسات متناوع صاورت گرفتاه  هاایباا روش ییاقتصاد روستا

 اساتیصاورت سپژوهش هاا باه نیاز ا یاند. بصشپرداخته ییروستا توسعه یبرا ییراهکارها

مناقاه  ایاكشاور  کیادر كال  ییروساتا توسعه یارذگاستیس جیو نتااند انجاو شد  یپژوه

مانناد كاكاا  ؛اساتشد   یبررس موجود هایاسناد و گزارش و داد  یهاگا یخاص براساس پا

: یممااععه ماورد ییمناق  روستا توسعه زانینجش مو س لیتحل»( در پژوهش 0730م یدزفوع

( باا عناوان 0730م هیعو یمیو ابراه یاراف ،یپژوهش زاهد ای« شسرستان دزفول( هایدهستان

 ریهاا در سااپاژوهش نیانموناه ا .«رانیادر ا ییتوسعه روساتا یزریبرنامه ینظر هاییكاست»

 هیادر اتحاد یی( دربار  توسعه روساتا0400م 1مانند پژوهش ساندو ؛اندشد نیز انجاو كشورها 

و  صیاناداز تصصا( دربار  مشکلات و چشام0401م 2، تیو، جی، عی و عیوعانگپژوهش  ،اروپا

( در 0403م و همکااران 3ساایپاژوهش ه ،نیچا ییروساتا یدر بازسااز یاتیح نابعم تیریمد

 ،تنااویدر و( 0401م 4چااودیو م نیپاژوهش مااز ،لیابرز رویودوژانیار اعتیا ییتوسعه روستا

هم باه  ییها( در كانادا. پژوهش0331م 6روعندزپژوهش  ای ی( در رومان0407م 5منیپژوهش ات

( در 0730و عاااعاه م یثاان ،یمانناد كااظم ؛انادپرداختاه ییروساتا توسعهبه  یقیصورت تاب

 نرایاو ا هیاترك سهیبه مقا«هیدر كشور ترك ییتوسعه روستا یزرینظاو برنامه»با عنوان  یپژوهش

 پرداخته اند.

                                                 
1. Sandu 

2. Long, Tu, Ge, Li & Liu 

3. Hissa 

4. Marzin & Michaud 

5. Otiman 

6. Rowlands  
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در  توسعهروستایی به تدوین راهبردها و راهکارهای  توسعههای بصش دیگری از پژوهش

مناق  روستایی به صورت كلی یاا باه صاورت بصشای مانناد توساعه گردشاگری روساتایی 

، SWOT ،MS-SWOT ،QSPMهاای مصتلفای مانناد ها از مادلدر این پژوهش .پردازدمی

SOARگیاری مانناد های تصمیمهای تركیبی با تکنیکو و روشریزی سناری، برنامهAHP  یاا

و  باود  اسات مرراوانی SWOTمنا  فازی اساتفاد  شاد  اسات كاه پركااربردترین مادل 

تادوین اساتراتژی جسات تمركاز بار » مانندی هایدر پژوهش SWOTمدل (. 0731، همکاران

« SWOTار باه روش تحلیال صنایع روستاییماقتصاد ایرزراعتی( برای رسیدن به توسعه پاید

( در پژوهشی با عنوان 0733یا سواری، اسدی و حسین پور م( 0731توس  درویشی و مربی م

 MS-SWOTیا « شسرستان دعفان ییدر مناق  روستا داریتوسعه اشتغال پا یراهبردها نیتدو»

 : كلانشسریمورد یمااععه یگردشگر تیریمد لیدر تحل MS-SWOTكاربرد مدل »در مقاعه 

در  (0734م و زاعای ریزی سناریو مانند بسشتی( یا برنامه0711م ییسقاو  یمافمتعل  به « مشسد

 یپایاه بر ریزیبرنامه رویکرد با ایمناقه یتوسعه كلیدی عوامل شناسایی»با عنوان  پژوهشی

( در پاژوهش 0730پاور میا پژوهش زاعای و زماانی« آذربایجان شرقی موردی مااععه: سناریو

 ماوردم ساناریو مبناا ریازیبرناماه در ایمناقاه یتوسعه راهبردی متغیرهای سیستمی حلیلت»

 كه مدل نسبتاً SOAR. مدل اندكار گرفته شد ه ب «(مازندران استان: مااععه

( و قریشای و كرامتای 0731م و همکاران هایی مانند رروانیدر پژوهش ،جدیدتری است 

 هش نیز از آن استفاد  شد  است.كه در این پژوشد  استفاد  ( 0731م

 اصلی پژوهش عبارت است از: ال ؤس

 اند؟كداو چگنی شسرستان مناق  روستایی توسعهی هاراهبرد ترینمناسب 

 اند از:عبارت پژوهش اعات فرعیؤس

 اند؟واكد ییروستا توسعهبرای  یشسرستان چگن یینقاط قوت مناق  روستا نیترمسم 

 اند؟واكد ییروستا توسعهبرای  یشسرستان چگن ییروستامناق   یهافرصت نیترمسم 

 توساعهبارای  یشسرساتان چگنا ییمالاوب منااق  روساتا هایمآرمان( چشم انداز 

 اند؟كداو ییروستا
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 تحقیقشناسی روش. 8

پژوهشای راهبارد از  كاه اسات اكتشاافی هادفباا  كاربردی ماهیت نظر از پژوهش این 

 گیارینموناه روش و مصااحبه باه شایو  آن هایداد  آوریجمع برد. روشپیمایشی بسر  می

 .است هدفمند گیرینمونهصورت به
 

 های پژوهشویژگی -2جدول 

 انتصاب در این پژوهش ابعاد پژوهش

 اكتشافی هدف پژوهش

 كاربردی ماهیت پژوهش

 پیمایشی پژوهشراهبرد 

 كیفی و كمی پژوهش از نظر نوع داد 

 هدفمند گیرینمونه گیریروش نمونه

 مصاحبه و پرسشنامه روش و ابزار گردآوری

 

 )شهرستان چگنی( مطالعه مورد منطقه. 3. 8

 144هازار و  کیابا  عرستان در ارب ایران استان جدید هایشسرستان از چگنی شسرستان

شسرستان  نیماب لومتریك 34به قول  دكو ،یكو  سفوسعت است كه در امتداد رشته لومترمربعیك

اسات.  دور  ساراب شاسر شسرساتان، این مركز .استشد  كوهدشت و پلدختر واقع ،آبادخرو

شاسر مدور  و  0، این شسرستان دارای 0731براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 00كه جمعیت شسرساتان  روستاست 077 بصش ممركزی، چمپلک و ویسیان( و 7ویسیان( و 

 سال اواخر در شسرستان . ایناستنفر  73،144ن نفر و جمعیت روستایی شسرستا 311هزار و 

ماردو ایان . شاد تمسایس آبااد،خرو شسرستان از ویسیان و چگنی بصش دو جداشدن با 0711

 ران،یاممركاز آماار ا استکی شسرستان از قوو عر هستند و زبان اكثریت این شسرستان عری و عَ

0731).   
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 بخش به تفكیک  های هرهای شهرستان چگنی و دهستانبخش -8جدول 

 0731 ران،یمركز آمار اممخذ: 
 دهستان بخش شهرستان

 شسرستان چگنی

 چگنی(دور  بصش مركزی م
 دور 

 تشکن

 بصش ویسیان
 ویسیان

 شورآباد

 بصش شاهیوند
 كشکان شماعی

 كشکان جنوبی

 

  تحقیقهای یافته. 4

بارای تمااو  را هامنافع و هزینهرسیدن به نتایجی است كه بسترین تعادل  ،توسعههدف در  

شود مگر با شناساایی و درگیركاردن محق  نمی ادشد اما هدف ی ،كندنفع فراهم های ذیگرو 

در ایان پاژوهش از رو ازایان ؛نفعان كلیدی كه در یک سیستم در ارتباط با هم هستندهمه ذی

را كاه پانج   SOARراهبردیمراحل چارچوب  7شکل . شد  استاستفاد   SOARچارچوب 

 مایش می دهد.نمرحله است، 
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    SOARراهبردیچارچوب  -8شكل 

 0401، 1استاورس و ماعون ؛0404 نت،یاستاورس و سمآخذ: 

 

مراحل به صورت گاو های زیار تابیا  و    SOARراهبردی چارچوب  زیسابرای پیاد 

 قی  ارائه می شودهای تحكه متناسب با هر مرحله یافتهشد استفاد  

 )آغاز( نفعانیذشناسایی  -گام اول

مافاراد  نفعاانمشااركتی و باا كماک ذی صورتبهباید  توسعهازآنجاكه تدوین راهبردهای 

، گااو اول در ایان شاودانجااو  روساتایی( توساعههاای گیریتمثیرگذار و تمثیرپذیر در تصمیم

متصصصان، خبرگاان شامل نفعان . ذیاستعنوان اقدامی كلیدی نفعان بهپژوهش شناسایی ذی

                                                 
1. Stavros & Malone 

 تیم اصلی 

 ریزی برنامه

بهبود مستمر 

 سیستماتیک

ها و برنامه طرح

 های تاکتیکی

تجزیه و تحلیل 
 های بیرونیعیتواق

پیامدها و 

 های بالقوهنوآوری

 جستجوی

 نقاط قوت

  اجرا

جهت رسیدن به 

 نتایج

 نوآوری
 هاجهت رسیدن به آرمان

تصور کردن 

 هافرصت

 آغاز

راهبردها و 

 ابتکارات راهبردی

هم آفرینی 
ها، چشم ارزش

 انداز و ماموریت

اهداف بلندمدت و 

 میان مدت

تجزیه و تحلیل 

 های درونییتابلق

-شناسایی ذی

 نفعان اصلی
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 بارای معیاار چساار. دهنادمای تشکیل را نظری این پژوهش جامعه رب ذین امحلی و مسئوع

  :اند ازعبارت كه شد تعیین پژوهش دركنندگان شركت انتصاب

 روساتایی، توسعه گیریتصمیم یندافر در كسانی هستند كه جزءاین افراد  آیا :بودن کلیدی

  دارند؟ عسد  بر كلیدی نقش

روستایی دارند؟ بدین معنی  توسعه از درستی فسم نفعان(افراد مذی آیا :موضوع نظری فهم

 مربوقه زمینه در عازو را درك و دانش پژوهش، در برای مشاركت شد ییشناسا افراد بدانیم كه

 توسعه زمینهدر  دانش دارای یا كه شدندپژوهش، افرادی برای مصاحبه انتصاب  این در دارند.

 . دارند تجربه و مستقیم ارتباط موروع این با روستایی هستند یا

 ساعی شادرو باشاند؛ ازایان فعاعیات در حال متنوع هایزمینه در منتصبذی نفعان  :تنوع

فعاعیات و  تجرباه، نفاع شناساایی و انتصااب شاوند كاه از عحااظ داناش،ذی عنوانبه افرادی

تاحدودی متنوع باشند و همچنین از عحاظ محال زنادگی در  روستا توسعهمسئوعیت در حوز  

 باشند.  پراكند شسرستان تا حد امکان 

 پژوهش داشته باشند. در مشاركت برای یا علاقه مناسبی انگیز  منتصب افراد: علاقه

یاک گارو  بنابراین  ؛است دیگرانشدن توس  شناخته ذی نفعان،های شناسایی یکی از را 

نفعاان كلیادی منتصاب متایم اصالی نفعان كلیدی و همچناین ذیاسایی ذیشن برایتسسیلگر 

  :انجاو شدمراحل زیر  صورتبه. این گاو شدریزی( تشکیل برنامه

میدانی. این تساسیلگران   یو تحق وجوپرس لهیوسبهشناسایی تسسیلگران توس  محق   -0

 ؛بودندنفعان كلیدی دارای شناخت و ارتباط مناسبی با ذی

 بودن، فسم نظاری موراوعمعیار كلیدی با نفعان كلیدی توس  تسسیلگرانناسایی ذیش -0

 ؛، تنوع و علاقه كه توری  داد  شدپژوهش

 قدرت.-نفعان كلیدی منتصب توس  تسسیلگران با كمک ماتریس علاقهذی شناسایی -7

 تحقیق نظریجامعه 

 ارزیاابی مانناد ؛دارد وجاود های زیادیتکنیک و هاروش ابزارها، نفعانذی مدیریت برای

 شااخص ،احتماال-هرارب ماتریس بسر ،-نفوذ شبکه ،علاقه-قدرت ماتریس نفعان،ذی ریسک
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 ،نفعاانذی موقعیات ارزش نفعاان،ذی ویژگی مقدار ،واگذارشد  سود شاخص نفعان،ذی تمثیر

 ،نفعاانذی تعساد ماتریس ،نفعانذی اخلاقی مسئوعیت ماتریس راباه، ماتریس ،نفعانذی حلقه

این  نیترشد شناختهاز  یکی .(0400، 1و سوانسون رنگیمس داران و...سساو بررسی یهاکیتکن

پژوهش  ایندر  نفعان كلیدی منتصبذیشناسایی  برایاست كه  قدرت-علاقه ، ماتریسهاابزار

 بااو  شوندمیبررسی نفعان ذیآن  لهیوسقدرت ابزاری است كه به-. ماتریس علاقهشداستفاد  

عنوان ذینفعاان در مااتریس باه ذینفعاان جایگاا  ،و قادرتتوجه به ابعاد ماتریس یعنی علاقه 

 ،كارد اباداعرا روش  این اصل در مندعو .(0731مرروانی و همکاران،  شودیم انتصاب كلیدی

علاقاه  گیاریاناداز  كردن جایگزین با و دادندو تابی  كردند سازی ساد  شوعز و اما جانسون

 ،2نیماوعانادر و عناددرآماد  قادرت - علاقاه فعلی مااتریس شکل به داینامیک، محور یجابه

0441  .) 

 شااملنفاع كلیادی ذی 004 تعاداد نفع،و تعری  ذی نظریهای جامعه با توجه به ویژگی

ن شسرساتانی و اساتانی و افاراد ادهیاران و شوراهای روستایی و محلی، خبرگان محلی، مسئوع

  (.0جدول م شناسایی شدند كنند لیتسساز قری  گرو  گنی مالع در روستاهای چ

 
 نفعان براساس مسئولیتتعداد ذی -4 جدول

 07 دهیاران

 00 اعضای شوراهای شهری و روستایی

 00 خبرگان محلی و افراد مطلع

 00 مسئولین شهرستانی و استانی

 004 جمع

 

                                                 
1  . Siering & Svensson 

2. Olander & Landin 
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مااتریس  لهیوسابهاز این افراد را تعدادی  گرلیتسسگرو   ،نفعان كلیدیپس از شناسایی ذی

ریزی انتصاب كردند. برای نفعان كلیدی برای تشکیل تیم اصلی برنامهعنوان ذیقدرت به-علاقه

 :قراحی شدزیاد و كم  هاپاسخبا  سؤالدو این كار، 

چاه مقادار  پژوهشی در ادامه محققاننفع مدنظر به همکاری با مندی ذیمیزان علاقه  -0

 ؟ است

روستایی شسرستان چگنای چاه  توسعهر بتمثیرگذاری  براینفع مدنظر یزان قدرت ذیم -0

 ؟ استمقدار 

گران دوو توس  تسسیل سؤالگر و تسسیل واساهبهنفعان كلیدی توس  خود ذی ،اول سؤال

نفعاان جایگا  هركاداو از ذی ،گویی به پرسشنامهنفع پاسخ داد  شد. پس از پاسخمرتب  با ذی

نفاع كلیادی منتصاب، افارادی تشکیل گارو  ذیبرای قدرت مشصص شد. -س علاقهدر ماتری

مراحال بعادی زیااد باود. در  هاآنتمثیرگذاری مندی و هم قدرت انتصاب شدند كه هم علاقه

هاا اساتفاد  ریزی در جلسات و نشساتصلی برنامهعنوان تیم اپژوهش از این گرو  منتصب به

نفعاان كلیادی باین پژوهشاگر و ذی دهند ارتباطو  كنند هماهنگو تسسیلگران نیز نقش  شد

 منتصب را داشتند.

 
 نفعان به تفكیک هر بخشگران و ذیتعداد تسهیل -5جدول 

 
 قدرت

 

كم
 

 «ب»

 نفر 03

 «اع »

 نفر 00

اقه
عل

 

یاد
ز

 

 «د»

 نفر 70

 «ج»

 نفر 03

 
 كم زیاد
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 هلاقع -نفعان بر اساس ماتریس قدرت وضعیت ذی -6جدول 
 کلیدی منتخب نفعانیذ کلیدی نفعانیذ تعداد تسهیل گران هانام بخش

 00 01 0 دور  چگنی

 1 01 0 ویسیان

 04 70 0 چمپلک

 70 004 1 جمع

 

 هاگام دوم: شناسایی نقاط قوت و فرصت

نقاط قوت  موارد ،منتصب یدیكل نفعانیذبا هریک از جداگانه با مصاحبه ابتدا این گاو در 

های صنعت و معدن، كشااورزی، گردشاگری، مناابع قبیعای و انساانی، در حوز  هارصتو ف

و  ونقالحملاجتماعی و فرهنگی، بسداشت و درمان، آموزش، فناوری اقلاعات و ارتباقاات، 

ها با توجه به داناش و آنشدند.  شناسایی یشسرستان چگن یرو شیپ ی روستاییهارساختیز

بیاان كردناد. ایان   (AI)به رویکرد مثبت انادیش دیتمكا را با ها و فرصت هتجربه خود، قوت

ها و تسدیدات، به شناسایی و تمكید بر نقاط قوت و ی تمركز بر مشکلات، رع جابهرویکرد 

، عیاتجم ،آوریپس از جمع .(0730افراشته،  یو اصلان یمخاشعپردازد رو میهای پیشفرصت

 پژوهشاگران توسا  فرصات و قاوت تی از نقاطفسرس حذف تکرار و موارد موازی،و  لیتعد

بارای جلساه منتصاب  یدیاكل نفعاانیاز هماه ذ گرانلیتسس یبا همکارشد. سپس  شناسایی

ها خواسته شاد جلسه از آن نیدر ا. شد لیتشک هاآننفر از  01دعوت شد كه جلسه با حضور 

 ر،ییاهاا را تغآن ،ازیادر صورت نها را بررسی كنند و ها و فرصتبندی قوتفسرست جمع كه

حضاور داشات.  برگزاركنند  و دبیارعنوان پژوهشگر بهجلسه  نیادر  یا افزایش دهند.كاهش 

هاا و قاوت ،اداماه جلساه سپس در. بودفرصت  70نقاه قوت و   71 ارائهجلسه  نیحاصل ا

باا اجمااع نظار نفعان كلیدی منتصب خواسته شد تا ها به پرسشنامه تبدیل شد و از ذیفرصت

ارزیابی عوامال داخلای براساس منا  ماتریس  امتیازرریب و  ،ای هر نقاه قوت و فرصتبر

تارین نقااط قاوت و تعیین كنند كه درنسایات مسام( EFE( و ماتریس ارزیابی خارجی مIFEم

ثیر هركداو منفعان كلیدی درخواست شد كه تاز ذیبرای تعیین رریب فرصت شناسایی شدند. 

كه نحویبه ؛روستایی براساس درصد ذكر كنند توسعهفرصت را در قوت و راهبردی از عوامل 
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هرچاه ا هم صاد درصاد شاود. هها صد درصد و جمع درصد فرصتثیر قوتمجمع درصد ت

موفقیات شسرساتان در  ثیر بیشتر آن عامال درمبه معنای ت ،باشد یشتررریب قوت یا فرصتی ب

هاا از هاا و فرصاتهریاک از قاوت امتیاازبرای تعیاین خود است. توسعه رسیدن به اهداف 

؛ به این اختصاص دهند 1تا  0ای بین نمر  ن درخواست شد كه به هریک از این عواملاحارر

هاا گیرد و در فرصتمی 0و كمترین قوت نمر   1قوت نمر   یشترینب ها،قوت درصورت كه 

و  1نمار   ،باردای دارنادهایی كاه بیشاترین احتماال بسار فرصت ،با توجه به ورعیت مناقه

گیرند. درنسایت از ررب راریب در می 0نمر   ،برداری دارندمواردی كه كمترین احتمال بسر 

 بیشاترینفرصت كاه  01نقاه قوت و  01تعداد  شود.تعیین میراهبردی امتیاز، نمر  هر عامل 

 شناخته شدند.عوامل ترین مسم عنوانبه ،نمر  را داشتند
 

 نیق روستایی شهرستان چگهای مناطوتفهرست ق -7جدول 

 هاقوت ردیف
 ضریب

 )درصد(

 امتیاز

(3-5) 
 نمره

 0304/4 1 10/7 وجود منابع آب زیرزمینی و ساحی به انداز  كافی 0

0 
ظرفیت زیاد شسرستان در پرورش داو مدامداری، محی  مناسب و تجربه 

 مردمی(
13/7 1 0311/4 

 0131/4 1 71/7 در روستاهاشرای  آب وهوایی معتدل و مناسب برای زندگی  7

 013/4 1 01/7 هاها و پروژ برخورداری از اراری به انداز  كافی برای انجاو قرح 0

1 
های مسکونی جدید روستاییان مااب  با استانداردها و رواب  خانه

 مسندسی و به انداز  كافی
33/0 1 0731/4 

 0731/4 0 00/7 ستاهای روتوعیدات دامی مشیر، گوشت و پشم( در دامداری 1

3 
خاك و زمین مناسب و حاصلصیز  و شرای  اقلیمی مساعد برای انواع 

 های كشاورزیفعاعیت
00/7 0 0731/4 

1 
های قبیعی در برخی روستاهای وجود بناهای تاریصی، زیارتی و جاذبه

 شسرستان برای گردشگری
71/7 0 0704/4 

 0741/4 0 03/7 مندی روستاها از خدمات اینترنتیبسر  3

 0011/4 0 00/7 وجود امنیت زیاد در روستاها 04

00 
ورعیت مناسب مسیرهای ارتباقی روستاها به معبر شسری و معبرهای 

 بین روستایی
00/7 0 0011/4 
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 هاقوت ردیف
 ضریب

 )درصد(

 امتیاز

(3-5) 
 نمره

 0071/4 0 43/7 میزان نسبتاً زیاد توعیدات كشاورزی در سا  روستا 00

07 
روستایی شسرستان  ناق برخورداری از نیروی كار ارزان و ماهر در م

 ها اقتصادی  جست فعاعیت
43/7 0 0071/4 

 0040/4 0 40/7 هاگرایی و پیوند عاقفی محکم درون خانواد خانواد  00

01 

مراتب ریزی روستایی در سا  ملی در سلسلهوجود سابقه برنامه

ریزی كشور و همچنین وجود مستندات قانونی در مورد افزایش برنامه

گیری در امور ای برای تصمیممقامات محلی و مناقه اختیارات

 ریزی كشوربرنامه

40/7 0 0040/4 

 0011/4 0 33/0 اجرای قرح هادی در اكثر روستاهای شسرستان 01

 0010/4 0 11/0 دارابودن تجربه و دانش بومی در بصش كشاورزی و دامداری 03

01 
موزش پزشکی برای وجود مراكز بسداشتی در اكثر روستاها و همچنین آ

 های واگیردارواكسیناسیون در جست پیشگیری از بیماری
11/0 0 0010/4 

03 
وجود وسایل ایاب و ذهاب به مراكز استان و شسرستان متاكسی، مینی 

 بوس و...(
10/0 0 0071/4 

 0001/4 0 33/0 نگرش مثبت مسئوعان و مدیران دوعتی به توسعه روستایی  04

00 
اساسی متلفن، اینترنت، برق،گاز و آب عوعه كشی( در  دارابودن خدمات

 روستاهای شسرستان
10/7 7 0411/4 

00 
وجود مراكز آموزشی ابتدایی، متوساه و دبیرستان دخترانه و پسرانه در 

 های بصشمراكز دهستان
01/0 0 431/4 

 431/4 0 01/0 روستا روستانشینی و محی  مندی مردو روستا ازو ررایت علاقه 07

00 
ها و توانایی جذب بودجه و تسسیلات از بانک ها برای انجاو قرح

 هاپروژ 
11/0 7 4110/4 

 4331/4 7 11/0 مردو روستاها از بیمه خدمات درمانی روستاییان مندی همهبسر  01

 4330/4 7 11/0 وجود ادوات جدید و كارآمد كشاورزی 01

03 
نه توعید، فرآوری و عرره های باعفعل و باعقو  در زمیوجود ظرفیت

 گوشت مرغ
37/0 0 4330/4 
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 هاقوت ردیف
 ضریب

 )درصد(

 امتیاز

(3-5) 
 نمره

01 
های بدون استفاد  وجود تعدادی معدن سنگ مرمریت و هچنین ظرفیت

 ذخایر سنگ
14/0 0 4304/4 

03 
پتانسیل زیاد توعید انواع محصوعات كشاورزی  مانار، برنج و ماش، 

 جات و...(صیفی
71/0 7 4341/4 

74 
های قومی، ها  و برخورداری از همگنیسنتپایبندی به آداب، رسوو و 

 زبانی و مذهبی
07/0 7 4113/4 

70 
و  های خرد روستایی و...(ها، صندوقوجود نسادهای محلی متعاونی

 گیری شوراهای اسلامی روستا، بصش و دهیارانشکل
01/0 7 4101/4 

70 
ها و ها در روستاهای شسرستان جست انجاو ورزشوجود كوهستان

 ات كوهستانی ممانند را  پیمایی و كوهنوردی(تفریح
40/0 7 4141/4 

77 
های جدید آبیاری و كشاورزی كه باع  استفاد  روستاییان از روش

 تسسیل كار مردو روستا شد  است
33/0 0 4111/4 

 4111/4 7 11/0 وجود تعدادی پرورش ماهی در روستاهای شسرستان 70

 4110/4 0 71/0 های اقراف روستاهامین ها و كوهستانوجود گیاهان دارویی خودرو در ز 71

 4101/4 7 30/0 برخورداری از روحیه همیاری و مشاركت در مردو روستا  71

 44/044   جمع
 

 3/7 

از  یشتراما خیلی ب ،دهد نقاط قوت مناقه باعاتر از متوس  استشد  است كه نشان می 3/7ها جمع نمرات قوت

 قرار ندارد. ،استكه میانه امتیازات  7

 

 های مناطق روستایی شهرستان چگینیفهرست فرصت -3جدول 

 هافرصت ردیف
 ضریب

 )درصد(

 امتیاز

(3-5) 
 نمره

 030/4 1 01/7 پرورش و توسعه داو و قیور و زنبور عسل برایوجود مراتع كافی  0

 0134/4 1 71/7 بازار مناسب خرید و فروش محصوعات و توعیدات روستایی 0

7 
توسعه كشت محصوعات كشاورزی و برای شرای  مناسب محیای 

 توسعه دامداری ها 
33/7 0 0143/4 

 0013/4 0 30/7 روستایی  توسعهافزایش مشاركت روستاییان در  0
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 هافرصت ردیف
 ضریب

 )درصد(

 امتیاز

(3-5) 
 نمره

1 
بسر  كشاورزی، دامداری و افزایش حمایت دوعت در دادن تسسیلات كم

 های اقتصادی در روستاهادیگر فعاعیت
10/7 0 0003/4 

 0003/4 0 13/7 مسافرت و تفری  در روستاهابرای مندی جامعه افزایش علاقه 1

 0730/4 0 01/7 های اشتغال زایی احداث و توسعه قرحبرای امکانات محیای كافی  3

1 
افزایش نرخ باسوادی در روستاها و افزایش تعداد نیروهای جوان باسواد 

 نی در روستاهاها و كارآفریارتقای مسارتبرای كرد  تحصیل
07/7 0 0730/4 

3 
روزافزون فناوری اقلاعات و ارتباقات و نفوذ آن در اقصی نقاط  توسعه

 روستاها
71/7 0 0710/4 

 0707/4 0 01/7 احداث و توسعه معادن سنگ برای وجود منابع و ذخایر سنگ مرمریت  04

00 
ود امکان افزایش ارزش محصوعات كشاورزی و دامپروری از قری  بسب

 كیفیت و فرآوری مناسب
01/7 0 0707/4 

00 
گذاران بصش های عازو برای حضور كارآفرینان و سرمایهوجود زمینه

 خصوصی در قرح های اشتغال زا روستایی
03/7 0 0031/4 

 0011/4 0 00/7 های مساعد دسترسی به روستاهای مجاور و مراكز شسرستان ها زمینه 07

 0003/4 0 40/7 از گیاهان دارویی در جامعهافزایش اهمیت استفاد   00

01 
برای مندی مساجران روستایی و ساكنان شسری افزایش علاقه

 گذاری در روستاهاسرمایه
33/0 0 0033/4 

 0031/4 0 31/0 افزایش تعداد مراكز بسداشت و درمان برایوجود امکانات  01

 0074/4 7 33/7 بسبود نسبی ساختارها و زیربناهای صنعتی  03

 0004/4 0 14/0 تمسیس دانشگا  در شسرستانبرای وجود شرای  و امکانات  01

 0001/4 7 30/7 ن كشوری، استانی و شسرستانی بر توسعه روستاهااتمكید مسئوع 03

 0410/4 0 11/0 افزایش حس تعل  به محی  زندگی در ساكنان روستایی 04

 0410/4 0 11/0 اسیون كشاورزی های خاعی و مناسب در توسعه مکانیزظرفیت 00

 0407/4 7 01/7 روستاییان ورع زندگی  بسبود 00

07 
گذاران خصوصی و دوعت های مصتل  از سرمایهامکان جذب سرمایه

 گردشگری  در راستای توسعه
77/7 7 0444/4 



 701                                     ... یشسرستان چگن ییمناق  روستا ةراهبرد توسع نیتدوسال نوزدهم                          

 

 هافرصت ردیف
 ضریب

 )درصد(

 امتیاز

(3-5) 
 نمره

 4311/4 7 01/7 صنعتی و صنعتیهای سنتی به نیمهامکان تبدیل دامداری 00

01 
گیری مناسب از نیروی كار زنان و ساعصوردگان در تغال و بسر امکان اش

 های روستایی نظیر كشاورزی و دامداریفعاعیت
70/0 0 4303/4 

01 
كوهدشت  آباد،های خرواستقرار روستاها در حد فاصل مراكز شسرستان

 و پلدختر و همچنین در مسیر ترانزیتی عراق 
34/0 7 4100/4 

 4333/4 7 11/0 هاسب برای خدمات دهی به دیگر شسرستانهای مناوجود زمینه 03

01 
گذاری مساجران روستایی خارج از شسرستان در تمایل به سرمایه

 روستاها
11/0 7 4333/4 

03 
كنند  به توسعه و افزایش نسادهای حقیقی و حقوقی ایردوعتی كمک

 آبادانی روستا، به ویژ  در روستاهای  محروو
37/0 0 4337/4 

 4337/4 0 37/0 افزایش مصرف آب معدنی در كشور 74

 4317/4 0 33/7 احداث صنایع تبدیلی و تکمیلیبرای وجود شرای   70

 4170/4 0 11/0 های روستایی به شسرامکان ارتقای برخی سکونتگا  70

 
 033/0   44/044 جمع 

مالوب و احتمال زیاد بسر   هایبه دست آمد  است كه نشان از وجود فرصت 033/0جمع نمر  فرصت ها 

 كند.های مالوب برای این مناقه فراهم میبرای ترسیم آرمانرا كه زمینه مناسبی  ها داردبرداری از این فرصت

 

 هاآرمانگام سوم: بیان 

روستایی  توسعهترین نقاط قوت و فرصت پیشرو در شدن مسمپس از مشصصدر این گاو 

كه اعضای گرو  بر اساس نقاط  گرو  منتصب برگزار شد با حضور یاجلسهشسرستان چگنی، 

هاا و هاا و بررسای ممموریاتگرفتن ارزش در نظرو همچنین با  شد ییشناساقوت و فرصت 

متصاور  گاو در ماورد آرماانوشسرستان، به بح  و گفت 1در اسناد شد نییتعاندازهای چشم

شاود براسااس نفعان خواساته ماییدر این مرحله از ذهای شسرستان چگنی پرداختند. آیند (

انادازها و هاا و چشامدر نظار گارفتن ارزش نیهمچناو  شاد ییشناسانقاط و قوت فرصت 
                                                 

 است.كرد   ریزی و اشتغال استانداری عرستان تسیهنمونه سند آمایش شسرستان چگنی كه معاونت برنامه عنوانبه. 0
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مالوب و آرمانی شسرستان چگنای  آیند ال پاسخ دهند كه ؤبه این س ،های شسرستانممموریت

  چیست؟

آیند  مالاوب و  ینبیپیش برای ایپایهعنوان به آیند  مثبت تصور قدرت ازكنندگان شركت

عامال  وبصش اعسااودرگاو بعاد  پشتیبان، یوگوهاگفت و تصورها این ها استفاد  كردند.آرمان

های مورد اجماع دربار  شسرستان فسرست آرمان .هستند راهبردی ابتکاراتمحرك راهبردها و 

 چگینی به صورت زیر است: 

پاارورش داو و قیااور و  باارای دارای جایگاااهی باعااا در اسااتفاد  حااداكثری از مراتااع -0

 ؛زنبورعسل

 ؛یک مکان گردشگری در كشور عنوانبهشدن شسرستان چگنی شناخته -0

 ؛گذاران خارجی و داخلیبرتربودن در زمینه جذب حداكثر سرمایه از سرمایه -7

در  هااآنی ریكارگباه و شسرساتان كاار جویای جوانان دارای جایگاهی باعا در اشتغال -0

 ؛شانصصصی تحصیلیتهای زمینه

 ؛های استانهای توعید محصوعات دامی در بین شسرستانیکی از قاب -1

خارجی، دوعت و مساجران روستایی در توسعه و  گذارانهیسرما مؤثرحداكثر مشاركت  -1

 ؛عمران روستا

ی هاناهیزمو كارآماد در تمااو  روزباههاای دارای جایگاهی باعا در استفاد  از فنااوری -3

 ؛روستایی هتوسع

 ؛حداكثر استفاد  از صنایع تبدیلی و تکمیلی  -1

 ؛های توعیدات كشاورزی و بااییکی از قاب عنوانبهشدن شناخته -3

 ؛های ساحی و زیرزمینیو كارآمد از آب مؤثرحداكثر استفاد   -04

 ؛های استصراج معادن سنگیکی از شسرستان عنوانبهشدن شناخته -00

 .زیستی با كمترین آسیب ممکنتن محی شافتصار به دا -00
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 گام چهارم: تدوین راهبردها و ابتكارات راهبردی

ای دیگار باا هاا، جلساهپس از شناسایی نقاط قوت و فرصت و ترسایم آرمااندر این گاو 

خواسته شد باا توجاه باه نقااط قاوت و  هاآناز  .نفعان كلیدی منتصب برگزار شدحضور ذی

-بر پایه قوت ها و فرصت ها و برای رسیدن باه آرماانجلسات قبل،  در شد نییتعهای آرمان

كنندگان در پاسخ، ماوارد راهبردها و ابتکارات راهبردی را بیان كنند. شركتهای ترسیم شد ، 

 :   كردندعنوان بسترین راهبردها و ابتکارات راهبردی بیان زیر را به

 ؛شسرستان هایمعدن از استصراج یتظرف افزایش شسرستان و قبیعی ذخایر شناسایی -0

 و كشااورزی هاایبصاش باا مارتب  تکمیلی و تبدیلی صنایع واحدهای ایجاد و توسعه-0

 ؛پروریدامداری و آبزی

 ؛های توسعه روستاییهای نوین در تماو زمینهگیری از فناوریتوسعه و بسر  -7

ی از ریااگ بسراوعویاات قاارار دادن صاانعت گردشااگری در سااند توسااعه شسرسااتان و  -0

 جلاب بارای شسرساتان و مذهبی تاریصی قبیعی، های ی باعقو  و باعفعل جاذبههاتیظرف

  ؛گردشگران

 ؛شسرستان گذاری دربرای سرمایه گذارانسرمایه جذب برای عازو بستر آوردن فراهم -0

 ؛ارتباقات سرعت ارتباقات و افزایش و اقلاعات وریافن شبکه توسعه و گسترش -1

 و ساحی آب از منابع شسرستان و حفاظت آب منابع از وری درستبسر  و رداریب بسر -3

 ؛زیرزمینی

 ؛ایجاد  ارتباقی هایشبکه همه بسبود و نوسازی -1

 ؛شسرستان فرهنگی-اجتماعی زمینه در هاتشکل و نسادها فعاعیت توسعه برای بسترسازی -3

 روساتایی و شاسری یهااز حو هماه در درمانی بسداشتی خدمات و امکانات پوشش -04

 ؛شسرستان

آموزشای و  فضااهای شسرساتان و توساعه جمعیت یسوادیب نرخ حداقل رساندن به -00

 ؛شسرستان و روستایی شسری هایحوز  تماو در مقاقع همه در پرورشی

 فاروش و دیاخرایجاد بصاش صاادرات و واردات و همچناین سااماندهی باه باازار  -00

 ؛محصوعات
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  ؛شسرستان حساس هایزیستگا  سایر و سپیدكو  شد حفاظت اقهمن از حفاظت -07

هاای خصوص جاوانافراد جامعه به ایجاد اشتغال برای همه برای هانهیزمآوردن فراهم -00

 .كرد لیتحص

  خلاصه شد  است. 3 جزئیات اجرای گاو های پژوهش در جدول
 

 جزئیات اجرایی پژوهش -9جدول 
 روش انجام کار فعالیت

 ی مجر

 )توسط چه کسی؟(
 زمان

 شناسایی  تسسیل گران 

 نفر( 1م

شناسایی افرادی كه ارتباط مناسب و شناخت 

نفعان كلیدی دارند كه از قری  خوبی از ذی

 تحقیقات محلی توس  محق  شناسایی شدند.

 محق 

 از تاریخ

04/43  /0731 

 03/43/0731تا 

 نفع كلیدیشناسایی ذی

 نفر( 004م

معیار  0كلیدی با توجه به  اننفعیذشناسایی 

 كلیدی بودن، فسم نظری موروع، تنوع و علاقه

 تسسیلگران

 نفر( 1م

/ 43/ 03از تاریخ  

/ 40/41تا   0731

0731 

نفع كلیدی شناسایی ذی

 منتصب

 نفر( 70م

ماتریس  لهیوسبه نفعان كلیدی شناسایی ذی

 در زمینه سیارو قدرت ب علاقهقدرت كه -هعلاق

 ند دارپژوهش 

 تسسیلگران

از تاریخ 

تا  41/41/0731

07/41/0731 

شناسایی نقاط قوت و 

 هافرصت

تکی برای  صورتبهنفعان ذی پرسش از همه

 هامعرفی نقاط قوت و فرصت

نفعان كلیدی ذی

 منتصب

 نفر(  70م

از تاریخ 

تا  01/41/0731

04/41/0731 

بندی و پاعایش جمع

های ها و فرصتقوت

 شد شناسایی

ها و شد  از قوتیه فسرست پاعایشتس

شد  و ها با تحلیل مضمون نکات بیانفرصت

 حذف موارد تکرار و موازی 

 هفته پایانی آبان پژوهشگران

نقاه قوت   71شناخت 

نسایی و  فرصت 70و 

كه  هاآنبندی اوعویت

 01نقاه قوت و  01

 عنوانبهفرصت 

شناسایی  هاترینمسم

 شد.

ها با ها و فرصتقوتیی تسیه فسرست نسا

تغییر، اصلاح و كاهش یا افزایش نقاط قوت و 

آوری شد  یی كه در مرحله قبل جمعهافرصت

بود، همچنین  در ادامه اوعویت بندی این نقاط 

 ها قوت و فرصت

نفعان كلیدی ذی

 منتصب

گان در كنندشركتم

 نفر( 01جلسه 

/ 43/ 1در تاریخ 

مدت یک به  0731

 ساعت و نیم
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 روش انجام کار فعالیت
 ی مجر

 )توسط چه کسی؟(
 زمان

 هایم  آرمانترس

 مورد( 00م

ها با توجه به نقاط قوت و شناسایی آرمان

-گرفتن و بررسی ارزش نظرها و با در فرصت

 اندازهای شسرستان ها و چشمها و ممموریت

نفعان كلیدی ذی

 منتصب

گان در كنندشركتم

 نفر( 07جلسه 

به  0731/ 04/43

مدت یک ساعت و 

 نیم

پیشنساد راهبردها و 

 بردیراهابتکار 

 مورد( 00م

شناسایی راهبردها و ابتکارات راهبردی با 

ها و برای رسیدن توجه به نقاط قوت و فرصت

 هابه آرمان

نفعان كلیدی ذی

 منتصب

كنندگان در مشركت

 نفر( 04جلسه 

به  0731/ 00/04

مدت یک ساعت 

 ونیم

 

لاصاه ن ختاوامای 04جادول  صورتبهرا  SOARمحتوای حاصل از اجرای چسار مرحله 

  كرد.
 

  SOAR  کلیدی عامل چهار -32جدول 

 پژوهش های¬افتهماخذ: ی
Opportunities 

 اند؟رو کدامپیش ممكن هایفرصت بهترین
Strengths 

 ؟اندماکدمثبت  هایجنبه و هادارایی نیتربزرگ
 

پارورش و  بارایكاافی  اناداز  باهوجود مراتع  .0

 زنبورعسلتوسعه داو و قیور و 

محصااوعات و  فااروش و دیااخرسااب بااازار منا .0

 توعیدات روستایی

توساعه كشاات  باارایشارای  مناسااب محیاای  .7

 هایدامدارمحصوعات كشاورزی و توسعه 

ی هاناهیزمهماه افزایش مشاركت روستاییان در  .0

 روستایی توسعه

 بسر كمافزایش حمایت دوعت در دادن تسسیلات  .1

هااای كشاااورزی، دامااداری و دیگاار فعاعیاات

 اهااقتصادی در روست

مسااافرت و باارای ی جامعااه مناادعلاقهافاازایش  .1

 تفری  در روستاها

احاداث و توساعه بارای امکانات محیای كافی  .3

 كافی انداز بهساحی و  . وجود منابع آب زیرزمینی0

شسرستان مدامداری، محی  مناسب و تجربه  زیاد. ظرفیت 0

 مردمی( در پرورش داو

یی مناساب بارای زنادگی در وهواآب. امکانات و شرای  7

 روستاها

ها كافی جست انجاو قرح انداز به. برخورداری از اراری 0

 هاو پروژ 

اردها و رواب  اندی نوساز روستاییان مااب  با استهاخانه. 1

 كافی انداز بهمسندسی و 

هاای . توعیدات دامی م شیر، گوشت و پشم( در داماداری1

 روستا

. خاك و زماین مناساب و حاصالصیز  و شارای  اقلیمای 3

 های كشاورزیانواع فعاعیتبرای مساعد 

هاای قبیعای در . وجود بناهای تاریصی، زیارتی و جاذباه1

بررسی
ی

ها
 

راهبردی
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 ییزااشتغالهای قرح

درصد  13محدود در روستاها باعا نرخ باسوادی  .1

نیروهااای جااوان  زیاااد و تعااداد باسااوادی(

و كارآفرینی  هامسارتارتقای برای  كرد لیتحص

  در روستاها

زافزون فناوری اقلاعات و ارتباقاات رو توسعه .3

 و نفوذ آن در اقصی نقاط روستاها

بارای وجود منابع و ذخاایر سانگ مرمریات  .04

 احداث و توسعه معادن سنگ

امکان افزایش ارزش محصوعات كشااورزی و  .00

ی از قری  بسبود كیفیات و فارآوری پرورداو

 مناسب

های عازو برای حضور كارآفریناان وجود زمینه .00

اران بصاااش خصوصااای در گاااذو سااارمایه

 روستایی زااشتغالی هاقرح

هاای مسااعد دسترسای باه روساتاهای زمینه .07

 هاشسرستانمجاور و مراكز 

افزایش اهمیت استفاد  از گیاهان دارویای در  .00

 جامعه

مناادی مساااجران روسااتایی و افاازایش علاقااه .01

ی در گذارهیسااارمابااارای سااااكنان شاااسری 

 روستاها

 دشگریگر برایبرخی روستاهای شسرستان 

مندی روستاها از خدمات اینترنتی و توانایی اساتفاد  . بسر 3

 های بروزاز فناوری

 هادر همه زمینه زیاد. وجود امنیت 04

. ورعیت مناسب مسیرهای ارتباقی روساتاها باه معبار 00

 شسری و معبرهای بین روستایی 

 . میزان نسبتاً زیاد توعیدات كشاورزی در سا  روستا   00

رداری از نیااروی كااار ارزان و ماااهر در مناااق  رخااو. ب07

 ها اقتصادی  روستایی شسرستان جست فعاعیت

 ها گرایی و پیوند عاقفی محکم درون خانواد . خانواد 00

ریزی روساتایی در ساا  ملای در . وجود سابقه برناماه01

ریزی كشور و همچنین وجود مستندات برنامه مراتبسلسله

ی امناقهاختیارات مقامات محلی و  ایشقانونی در مورد افز

 ی كشورزیربرنامهی در امور ریگمیتصمبرای 

Results 

 اند؟راهبردها و ابتكارات راهبردی کدام بهترین
Aspirations 

 اند؟کدام آرمانی و مطلوب هآیند

 

 تکمیلای و تبادیلی صانایع واحادهای . توسعه0

-دامداری و آبزی و رزیكشاو هایبصش با مرتب 

 پروری

دهای باه صانعت گردشاگری در ساند . اوعویت0

ی هاااتیظرفی از ریااگبسر توسااعه شسرسااتان  و 

و  تااریصی قبیعای، هاایبااعقو  و باعفعال جاذباه

 گردشگران  جلببرای  شسرستان مذهبی

 هااایمعاادن از باارداریبساار  ظرفیاات . توسااعه7

 شسرستان

پارورش داو و قیاور و برای حداكثری مراتع  وری بسر . 0

 زنبورعسل

 مقصاادیااک  عنوانبااهشاادن شسرسااتان چگناای . شااناخته0

 گردشگری در كشور 

گااذاران ساارمایهمقصااد جااذاب ساارمایه گااذاری باارای . 7

 خارجی و داخلی

هااای توعیااد محصااوعات داماای در بااین یکاای از قاااب. 0

 های استان انشسرست

 هااآنی ریكارگبه و شسرستان كار جویای جوانان اشتغال. 1

صمیم
ت

ی
ها

 
ت

مثب
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ی ناوین در هااگیاری از فنااوریتوسعه و بسر . 0

 های توسعه روستاییتماو زمینه

 جااذبباارای  عااازو بسااتر آوردن. فااراهم1

 شسرستان گذاری دربرای سرمایه گذارانسرمایه

 و اقلاعاات فنااوری شابکه توسعه و . گسترش1

 ارتباقات سرعت ارتباقات و افزایش

 شسرستان و حفاظت آب وری منابعبسر  یارتقا. 3

 نیزمیزیر و ساحی آب از منابع

-جااد  ارتباقی هایشبکه همه بسبود و . نوسازی1

 ای

– اجتمااعیی هاتشکل و نسادها فعاعیت . توسعه3

 شسرستان در فرهنگی

 درماانی بسداشتی خدمات و امکانات . پوشش04

 شسرستان روستایی و شسری یهاحوز  كلیه در

 جمعیات یساوادیبا نرخ حداقل رساندن . به00

 وزشی و پرورشایآم فضاهای توسعه باشسرستان 

و  شاسری هاایهماه حاوز  در مقااقع هماه در

 شسرستان روستایی

 محصاوعات فاروش و دیاخر. ساماندهی بازار 00

كشاااورزی و داماای و  ایجاااد بصااش صااادرات و 

 واردات

 و ساپیدكو  شاد حفاظت مناقاه از . حفاظت07

 شسرستان  حساس هایزیستگا  سایر

-جاوان رای  بویژایجاد اشتغال بهسازی زمینه. 00

 كرد لیتحصهای 

 شانیلیتحصهای تصصصی در زمینه

خارجی، دوعت و مساجران  گذارانهیسرما مؤثر. مشاركت 1

 روستایی در توسعه و عمران روستا

ی هانهیزمروز و كارآمد در تماو ههای ب. استفاد  از فناوری3

 توسعه روستایی

 كثر استفاد  از صنایع تبدیلی و تکمیلیحدا. 1

هااای توعیاادات یکاای از قاااب عنوانبااهشاادن . شااناخته3

 كشاورزی و باای

هاای سااحی و و كارآماد از آب مؤثر. حداكثر استفاد  04

 زیرزمینی

هاای اساتصراج یکی از شسرساتان عنوانبهشدن . شناخته00

 معادن سنگ

 کنمم . داشتن محی  زیستی با كمترین آسیب00

 

 هاگیری و پیشنهاد. نتیجه5

ریزی توسعه و پیشرفت روستا، توجه باه روساتا از ابعااد اقتصاادی، اجتمااعی و در برنامه

 اقداماتی قراحی شود كه و راهبردها باید منظوررای این بقرار گیرد.  دنظری باید مایمحستیز

خااقر های باریازی مناقاهدر حوز  برنامهشد. با مناقه آن هایتوانمندی ها وبر ظرفیت مبتنی

نفعان و نیز مقابلاه باا تاورش گیری از نظرات این ذینفعان متعدد و عزوو بسر آفرینی ذینقش
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تاری تمایل به نقد و بیان صرف نقاط منفی، عازو بود از تکنیکی استفاد  شود كه نتایج مناساب

و باا اساتفاد  از  رویکرد مثبت اندیشا د ببه همین دعیل در این پژوهش سعی ش ؛حاصل شود

ها ها و ترسیم آرمانها و فرصتبه شناسایی قوت ،جدید است كه تکنیکی نسبتاSOARً تکنیک

هاای سپس براساس نقااط قاوت و فرصات و بارای تحقا  آرماان ود.شاقداو آل و نقاط اید 

هاا براسااس اجمااع نظار اونتایج این گراهبردها و ابتکارات راهبردی تدوین شد.  ،شد ترسیم

ها و نتایج پژوهش خود از نوع راهبرد پیشنسادی ازآنجاكه یافتهن در جلسه حاصل شد. احارر

 ،پاژوهشنتاایج  و هاایافتاهكیاد بار مت بارایاماا  ،جدید نیساتنیاز  هاست، به ارائه پیشنسادا

 است:  شدنیپیشنسادهای زیر قرح

  بااو داماداری  ، باااداریراعاتش زصنایع تبدیلی و تکمیلای بصاحمایت و توسعه 

كارخاناه توعیاد رب،  مانند ییكارآفرینی و اشتغال روستاارتقای  برایصادرات  رویکرد

 ؛ایبندی محصوعات عبنی و محصوعات بابسته

 هاای روساتایی باا توساعه زیرسااخت گردشاگری مستعد مناق  در گردشگری توسعه

گذاری ها در ایجااد و ارتقاای ایههای گردشگری و تسسیل سرمروستایی، معرفی جاذبه

 ؛گردیمراكز اقامتی و بوو

 معرفای گذاری در روستاها از قری  سرمایه برایگذاران بصش خصوصی سرمایه جذب

، دادن امتیازهای ویژ  در مراحل اوعیه شروع فعاعیت از قبیال های موجودظرفیتتبلیغ و 

اهش سود بانکی و تانفس ا كگذاری، اعاای تسسیلات همرا  بتسسیل مجوزهای سرمایه

 ؛مناسب برای بازپرداخت

 ؛توجه به تعداد زیاد بیکاران در سا  مناقه( توجه به صنایع كاربر در سا  دهستان مبا 

  ؛سازی معادنازجمله احداث مراكز پرورش داو، فعال

  كامباانکی  ساودارائه تسسیلات بانکی بلاعوض یا باا حمایت از كارآفرینی روستایی با 

 ؛زاهای اشتغالمراحل اوعیه شروع فعاعیتتا حداقل 

 عنوان توعیدكننادگان اصالی ماواد ااذایی در ارائه یارانه از سوی دوعت به روستاییان به

ویژ  در بصش كشاورزی در جست كاهش هزیناه توعیاد های مصتل ، بهكشور در بصش

 یک؛گاناعاای یارانه در خرید كودهای بیوعوژیک و ارمانند  ؛محصوعات توعیدشد 
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 رابااه ها در عرره محصوعات كشاورزی و دامی روستایی با ایجاد زمیناه اهش واساهك

اتحادیاه هاایی مانناد و عرره مساتقیم محصاوعات در قاعاب مستقیم روستاییان با بازار

 .؛های روستایسازی تعاونیگلصانه داران و فعال

 هاای مصتلا  در بصاش اورعنوان مشاعتحصیل دانشگاهی بهاستفاد  مؤثر از نیروی فارغ

ویژ  در بصش زراعت مدر مراحل مصتلا  وری و عملکرد بهافزایش بسر  برایتوعیدی 

 ؛جات، الات و بااداری( و دامداری مدر مراحل مصتل  رشد داو(توعید صیفی

  سالامت افاراد و  درباار سازی كشاورزان ترویجی برای آگا -آموزشیهای توسعه دور

های كشت ارگانیک كه هم سلامت افراد ردن كشاورزان با روشناكزیست ممثلاً آشمحی 

 ؛كند(زیست را تضمین میو هم محی 

  بارای توساعه زناان و دختاران روساتایی دستی بارای صنایعآموزشی  هایتوسعه دور

 ؛اشتغال در این زمینه

 روساتاهای شسرساتان و خادماتی، فرهنگای هناری رفااهی، زیربنایی، امکانات توسعه 

  .روستایی نواحی  در ارتباقات شبکه ینهمچن

 کتابنامه

 .              انتشارات اقلاعات تسران: روستایی. توسعه یشناسجامعه بر یامقدمه. (0710مو.  ازكیا، .0

 .. دفتر برنامه ریزی و بودجهیشسرستان چگن شیسند آما(. 0730استانداری عرستان. م .0

. تسران: دستنامه مدیریت استراتژیک(. 0737م نی،  .چگیوند اعرابی، و.، آقازاد ،  .، و نظامی .7

 انتشارات دانشگا  تسران.

 (،14م04 ،راهبرد فصلنامه. راهبردی مدیریت در تحقی  یهاروش (.0734م. ن دهقان، و.، و اعرابی، .0

 037– 001.  

 مدیریت نوین روستایی در جستجوی راهکارهای مناسب برای(. 0711. مع.، و موسوی، عبدری،  .1
 اشتیاق نور.تسران: . هایاریدهسعه تو

ی (. ارزیابی نقش كاركردی نظاو نوین مدیریت روستایی، مقایسه0711.، و نعمتی، و. معبدری،  .1

ی موردی: استان گلستان. های فعال در روستاهای كوچک و بزرگ، مااععهتابیقی دهیاری

 .  013-011، 13، های جغرافیاییپژوهش
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 مع. ایرانتفاعی و دوعتی یهاسازمان برای استراتژیک ریزیبرنامه (.0710م. او. ج برایسون، .3

 .دوعتی مدیریت آموزش مركز: تسران. منوریان، مترجم(

-041،  01، راهبرد توسعه(. نقش مدیریت نوین روستایی. 0731برقی، ح.، و محمودصاعحی، س. م .1

073. 

سابقه مباح  رهبر (. 0731ای. م منهپایگا  اینترنتی دفتر حفظ و نشر آثار آیت اعله اععظمی خا .3
 Khamenei.ir  بازیابی از ایرانی. معظم انقلاب اسلامی دربار  پیشرفت اسلامی

تسران: سازمان  روستایی. و شسری مدیریت راهبردی، دانشنامه برنامه (.0713و. م پوعادی، .04

 ها.ها و دهیاریشسرداری

مدل تدوین استراتژی بر اساس مدل بر (. كاوشی 0730خاشعی، و.، و اصلانی افراشته، ا. م .00

SOAR .007-001، 1، آموزشی مدیریت و رهبری هایپژوهش. 

 تسران: نشر فوژان. روش تحقی  با رویکرد پایان نویسی.(. 0731خاكی، غ. م .00

 یهادوعت برای عملی راهنمای و اصول بحران: مدیریت .(0717مج.  ت.، و هواتمر، درآیک، .07
 شسری. یزیربرنامه و اتمااعع تسران: مركز .محلی

تدوین استراتژی جست تمركز بر صنایع روستاییماقتصاد  (. 0731م .  ،مربی هرویو  .،ز ،درویشی .00

مدیریت محی  زیست و  . SWOTایرزراعتی( برای رسیدن به توسعه پایدار به روش تحلیل 
 .  03-07(، 04م7، توسعه پایدار

اییان و و. اعرابی، مترجمان(. تسران: دفتر ارسمع. پ مدیریت استراتژیک (.0711دیوید، ف. م .01

 های فرهنگی.پژوهش

 .    001-041(، 00م77 ی.شناس یمح نشریه روستا. مفسوو در درنگی .(0711مغ.  راهب، .01

 زدیدر استان  گردشگری (. توسعه صنعت0731و. م ،افورزاد  .، وا ،ریگرمس انیخاور .،و یی،ررا .03

 یپژوهش-یفصلنامه علم .ANSOFF سیو ماتر SOAR کیبا استفاد  از چارچوب استراتژ
 .11-01 ،(00م1 ،یامناقه یزیربرنامه

(. شناسایی راهکارهای توسعه روستایی با 0731.، ترابی، ذ.، و هاجری، ب. معرروانی، و.، بدری،  .01

، اقتصاد فضا و توسعه روستاییممورد: روستای میغان(.  SOARاستفاد  از چارچوب مشاركتی 

 .07-03(،  01م1

 مدیریت به نو . نگرش(0711م عیناعی، ج.  قیداری، ح.، و افتصاری، ع.، سجاسی اعدین ركن .03

 .   74-0(، 0م04 ،توسعه و روستا فصلنامهتسران.  تمثیرگذار های نساد  بر تمكید با روستایی
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ی در امناقه(. تحلیل سیستمی متغیرهای راهبردی توسعه 0730زاعی، ن.، و زمانیپور، و. م .04

 .01-0(، 0م3، آمایش سرزمینی سناریومبنا ممورد مااععه: استان مازندران(. زیرمهرناب

در  داریتوسعه اشتغال پا یراهبردها نی. تدو(0733م. ، كحسن پور. و زاسدی،  .،و ،یسوار  .00

 .17-00.  (07م 3ی، در كشاورز ینیكارآفر یراهبردهاشسرستان دعفان.  ییمناق  روستا

 مناق  توسعه هایقرح در مشاركت نقش ارزیابی .(0730م، و نادری، ع. ح. و.، میرزایی، قاعب، .00

 .  0-01(، 0م0 محلی، توسعه فصلنامه. (روستایی مناق  تجمیع هایقرح: یمورد یمبررس روستایی

توسعه شسر  یبرنامه راهبرد نیدر تدو SOAR کی. كاربرد تکن(0731م. ی، وكرامتو  .،غ ی،شیقر .07

علوو و فناوری  یسسه عاعی، مؤو توسعه شسر تیریمد ،یشسرساز انسكنفر نیدوماشتسارد. 

 ، شیراز.خوارزمی

 راهبرد توسعه،ریزی توسعه روستایی در كشور تركیه. (. نظاو برنامه0730كاظمی ثانی عاااعله، ن. م .00

00 ،007-011. 

 ععهماای مگردشگر تیریمد لیدر تحل MS-SWOT(. كاربرد مدل 0711و. م یی،سقاو  ،.ع ی،ماف .01

 . 14-03 ،(00م3 ،و توسعه ایفصلنامه جغراف. (شسر مشسد: كلانیمورد

مااععات اعگوی مدل فرایندی قراحی اعگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.  (. 0731مصتاریان پور، و. م .01
 .74-3، (1م0، پیشرفت اسلامی و ایرانی

در  www.sci.org.ir. بازیابی از سرشماری عمومی نفوس و مسکن(. 0731مركز آمار ایران. م .03

00/3/0733      

. بازیابی از دربار  اعگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(. 0731مركز اعگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. م .01

https://www.olgou.ir/ 

 جساد . مشسد: انتشاراتایران بر تمكید با روستایی یزیربرنامه .(0710م. ح عنگرودی، مایعی .03

 .  دانشگاهی

ایران  روستاهای مدیریت در دیگر یاتجربه. (0710م. ع كانی، جفیو ن و.، مسدوی حاجیلویی، .74

(، 17م73 ،جغرافیایی یهاپژوهش فصلنامه اربی(. آذربایجان استان یهایاریده موردی: منمونه

00-73   . 

 و استراتژی (. تدوین0730. ما ،عاقران بایرامی.، و پ عسانی، ،.ن، سعیدی.، مسرمنش، ح .70

 فصلنامه. QSPMو  فازی رویکردهای مقایسه با ایران بسنوش شركت یهایژاسترات یبندتیاوعو
 .017-071، (7م0 نوین، بازاریابی تحقیقات پژوهشی -علمی

https://www.sid.ir/paper/194640/journal/issue/21130/fa
https://www.sid.ir/paper/194640/journal/issue/21130/fa
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 :ریانی، مترجم(. تسراندا احمدپور مو. راهبرد جنگل. (0710م .عمپل ژ و  .، آعستراند ب.، مینتزبرگ، .70

 .پردیس انتشارات

نامه منتشرنشد  مپایان آبادای خروهای توسعه شسرك گلصانهتدوین استراتژی(. 0737نوری، ح. م .77

 آباد، ایران.ارشد رشته كشاورزی(. دانشگا  عرستان، خروكارشناسی

ی توسعهبردهای راه(. تدوین 0730حصار، ا.، بوچانی، و.، مسدوی، د.، و پریشان، و. میاری .70

 .310-300(، 0م0، های روستاییپژوهشمدیریت روستایی ایران با استفاد  از رویکرد. 
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