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 چکیده
هدف از این مطالعه تحلیل وضعیت فقر و است.  محرومیت و فقرزدایی برای ریزی برنامه در مسیر قدم اولین ای جامعه هر در فقر وضعیت از آگاهی و بررسی    

استفاده می  استراتژیکدر فرآیند برنامه ریزی  SWOTبررسی چگونگی آن از ابعاد مختلف در استان سیستان و بلوچستان می باشد. بدین منظور از روش علمی  

ضعف های داخلی در شرایط فعلی و آتی  و قوت ها و خارجیشود که بر اساس آن  موقعیت فقر در استان سیستان و بلوچستان بر حسب فرصت ها و تهدیدهای 

 بهبود بخشید. راوضعیت فقر نتایج نشان می دهد  با برطرف نمودن نقاط ضعف داخلی در استان سیستان و بلوچستان می توان ارزیابی می گردد. 

 

 .و بلوچستان یستانساستان  اسلام،، SWOTمدل فقر،  :یدیواژگان کل

 

 مقدمه -1
 برخورد دولت ینرود، همچن یبه شمار م یزانبرنامه ر یژهدولت ها و به و یاز مسائل و مشکلات مهم برا یکیکشورها  یشتردر ب یتمحروم فقر و    

 (1331.)زیبایی و شوشتریان،آنهاست یکاهش آن اتخاذ کنند از مسائل مطرح و قابل توجه  برا یاحل  یبرا ییچه راهکارها ینکهمشکل و ا ینها با ا

 یه مکلم یکبرخوردار است. فقر در قالب   یفراوان یتکشورها که از نظر درآمد و توسعه با مشکل مواجه هستند از اهم امیملاحظه مسائل فقر در تم

 اقتصاد مدرن هستند یکبه  یاقتصاد سنت یککه در حال عبور از  ییاز مشکلات جامعه را نشان دهد ، به خصوص در کشورها یعیوس  یتواند معنا

 (1333شود.  )افقه ،  یمشاهده  م یتر یعدر ابعاد وس یریپذ یبفقر و آس یتدر ساختار کل اقتصاد است ، لذا وضع ییرتغ نآ یلرسد دل یبه نظر م

 یابرنامه ه یتکاهش آن هستند. موفق یگذاران همواره در پ یاستو س یزاناست که برنامه ر ینامطلوب اجتماع یها یدهاز پد یکیر بر آن فق  علاوه

رد. )عرب دا یآن بستگ یفقر و معرف ها  یدهپد یقدق ییبرنامه وابسته است به شناسا یاجرا یها و چگونگ یاستبه همان اندازه که به س ییفقرزدا

 (1333نژاد ،  ینیمازاد وحس

 فقر از دیدگاه اسلام 1-1
قرار  یمورد بررس یلیو فقر تحم یفقر در دو بخش فقر انتخاب یها یشهآن را شناخت. ر یها یشهر یداز آن، نخست با یشگیریدرمان فقر و پ یبرا    

  (1331 ،محمودی.) یردگ یم

. فقر یدآ یدآنها نقش داشته باشد پد یجادکه خود او در ا یبه سبب عوامل یاآن خود فقر هدف شخص باشد،  یعنی یفقر انتخاب :یفقر انتخابالف( 

 یمدت یبرا ینو مشقت را تحمل کند. بنابرا یخاص با هدف والاسخت یممکن است شخص در مقطع  زمان گاه.یمثبت است گاه منف یگاه یانتخاب

 او فرمود: به السلامعلیه با موسی در مناجات خداوند متعالبرد.  یبه سر م یرانهفق یدر زندگ

  ...«بر شعار  آورد، بگو: آفرینمی تو روی به فقر و درویشی دیدی هرگاه { ...«1الصّالِحینَ  بِشِعارِ مَرْحَباً فَقُلْ مُقْبِلاً الْفَقْرَ رَأَیْتَ  اِذا

            }صالحان

 کنممی ، مباهاتبر سایر پیامبران و بدان است فقر افتخار من  {«2سائِرِ الاْنْبِیاءِ اَفْتَخِرُ عَلیوَ بِهِ  اَلْفَقْرُ فَخْری» :)ع( فرمودنداسلام  یامبرپ{ 

  ضَعَفَةِ النَّاسِ، کَیلاَ م بِقـَالَ: وَیـحـَکَ، إِنِّی لَسـتُ کـَاءَنتَ، إِّنَ اللّهَ َتعَالَی فَرَضَ عَلَی اءَئِمَّةِ العَدلِ اءَن یُقَدِّرُوا اَءنفُسَهُ »)ع( فرمود : امام علی 
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}وای بـر تـو، مـن همانند تو نیستم ، خداوند بر پیشوایان حق واجب کرده که خود را با مردم ناتوان همسو کنند، «  1تَبَیَّغَ بِالفَقِیرِ فَقرُهُ یَ

  ، و به طغیان نکشاند.{تا فقر و نداری ، تنگدست را به هیجان نیاورد

 گونه . هماناست ندگیزعاش م کمترین به دنیا و قناعت به نبستن زهد و دل همان می باشد که مثبت ریاختیا فقر مادی ،روایات گونه ور اینمنظ

 هدر ندادند و اگر هم به آن و انباشتن ثروت جمع را در راه خویش از آنها عمرگرانبهای یک بودند؛ زیرا هیچ متصف بدان الهی اولیا و انبیای ههم که

 دراز کنند. دیگران سوی ز بهنیا دست فقیر نبودند که هم آنچنان کردند، گرچهمی خود و دیگران زندگی هایهزینه را صرف داشتند آن درآمدی

نفی یاد که از آن به فقر انتخابی م جز فقر ندارد یا یجهکند که نت یم یناآگاهانه کار یاکند بلکه آگاهانه  یفقر را انتخاب نم یمگاه فرد به طور مستق

اه غلط نسبت دیدگ ب گناه، تکدی و اظهار نیاز،تنبلی و استقامت نداشتن، بی برنامگی، ارتکا عواملی که سبب گزینش منفی فقر می شود:می شود. 

 (1362 ،کدخدایی) .به دنیا و آخرت

 .کنند یبا آن دست و پنجه نرم م یزشده است و انها ناگر یلبر آنها تحم یدهپد ینندارند بلکه ا یاز افراد در فقر خود نقش یاریبس  :یلیفقر تحمب( 

، الحل روزی کسب برای و تلاش کوشش اند و در عینشده ، سفارشو کرامت عزّت و حفظ و بردباریصبر  به و روایات آیات از سوی کسانی چنین

 شود.  حاصل خدا فرجی خواست سازند تا به یشهصبر پ

 تَعْرِفُهُمْ بِسیماهُمْ لایَسْئَلُونَ النّاسَ اِلْحافاً یَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ اَغْنِیاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ   «...2 کند:می توصیف را چنین مجید آنان قرآن«...  

 مادی و درخواست سؤال هرگز، از کسی ، آنانشناسیمی را از چهره پیامبر( آنانتو )ای پندارد، ولیآنها را دارا می ، نادانپاکی از فرط}            

 {.کنندنمی

 3عَنِ اللّهِ تَعالی اللّهِ الْفَقیرُ الْقانِعُ بِرِزْقِهِ الرّاضی حَبُّ الْعِبادِ اِلَیاَ» :کندمی نقل چنین باره این در )ص(از پیامبر  )ع( امیر مؤمنان  » 

 {، خشنود باشد.بزرگ و از خدای خود قانع روزی به که است خدا، فقیری بندة محبوبترین}      

 یاستدر عرصه س یدرا با یلیعوامل فقر تحم یناست که مهمتر یراستخراج شده اند به شرح ز یکه با توجه به متون اسلام یعوامل یناز مهمتر یبرخ

توزیع ناعادلانه ثروت، افزایش بی رویه قیمت ها، بیکاری، ضعف مدیریت و تخصص نیروی که می توان به عواملی همچون؛ جستجو کرد یاقتصاد یها

 (1336 )حکیمی،اشاره کرد. دم کارایی در تخصیص منابعکار، بازدهی پایین و ع

 آثار فقر از دیدگاه اسلام 1-2
 یارفقر آثار بس . علاوه بر آثار اقتصادی،از آن جا که فقر پدیده ای اقتصادی است، به طور طبیعی در حوزه اقتصاد آثاری ویران گر برجای می نهد    

است که فقر، به کفر  یکفرماید: کادَ الفَقرُ أن یَکُونَ کُفرا }نزدهمین روست که پیامبر )ص( میاز  گذارد. یانسان برجا م ینرا بر عقل و د یبد

علی)ع( تمامی افراد جامعه مسلمان و غیرمسلمان باید در تامین نیازهای اولیه معیشت خویش در وضعیت امام به همین سبب از دیدگاه . انجامد{

. امام علی )ع( پیامدهای فقر را، نقص عقل و کرامت انسانی خود باشند تا رفاه عمومی در جامعه برقرار گردداقتصادی مطلوب و مناسب با شرافت و 

 (1362 ،کدخداییدین، ذلت و خواری، بی عفتی، نا امیدی، انحراف اخلاقی و فقدان منزلت اجتماعی دانسته است.)

 و اهداف ضرورت انجام تحقیق 1-3
ارزش  برخاسته ازبه توسعه پایدار، مقابله با فقرضرورتی  ر حوزه اقتصاد و با توجه به آموزه های دینی با هدف رسیدنبا توجه به آموزه های علمی د    

از ضرورت  رهای اعتقادی و انسانی است. علاوه بر آن با استناد اسناد بالا دستی مانند قانون اساسی و سیاست های ابلاغی در حوزه های مختلف رفع فق

ونه طرح هرگ است. دراین راستا اولین قدم شناسایی موضوع فقر وبررسی راهبردهای کاهش آن است . توسعه کشوراپذیر در برنامه های های اجتناب ن

 یمتفاوت یها موضوع جلوه ینبه تناسب مکان و زمان ا یباشد از طرف یم یفقر و نابرابر یفیتوک یتاز کم یقاطلاع دق یازمندن یدارپا ییفقرزدا یاستس

ختلف آن از ابعاد م یچگونگ یو بلوچستان و برررس یستانفقر در استان س یتوضع یلپژوهش تحل ینا یراستا هدف اصل یندر ا یرد،گ یبه خود م

 .است

 روش تحقیق: -2
شود. از آنجا که موضوع  یم ی استفادهدامنه مطالعه و عوامل موثر در آن از روش های گوناگون یمتناسب با موضوع و گستردگ یقدر هر تحق    

 یفیوصهدف گراست. مطالعه حاضر به روش ت ینکاربردی و بنابرا یق،باشد، الگوی تحق تحلیل وضعیت فقر در استان سیستان و بلوچستان میپژوهش 

اطلاعات وضع موجود  یقتلف آخر گرفته، که شامل مطالعه اسناد و مدارك کتابخانه ای و مراجعه به سازمان ها و نهادهای مربوطه و در تحلیلی انجام –

و طبقه بندی و جمع بندی داده ها انجام  یلو تحل یهتجز یاز،مورد ن اطلاعات سپس در مرحله دوم پس از جمع آوری یدانیبرداشت های م یقاز طر
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 .شده است

 SWOT تکنیک 2-1

 یلو تحل یهتجز ینسازد. ا یآنها را منعکس م یانم یبترک یناست که بهتر ییعوامل و راهبردها ینا یافتهشناخت نظام  SWOT یلو تحل یهتجز    

 یآن را حداقل م یداتحال که ضعف ها و تهد ینکند، در ع یمنطق استوار است که راهبرد اثر بخش قوت ها و ضعف ها را حداکثر م ینبر ا

 یاسی،س محیطی، ی،شناس بوم ی،فرهنگ ی،تصادی، اجتماعو روندهای اق یدادهارو ) یداتفرصتها و تهد ( یرونیوامل بع (1336 یوید،و د رسازد.)هانگ

نقاط  ) یعوامل درون . یکننداستفاده م یرونیرو از واژه ب ینباشد، از ا منطقه خارج از کنترل یادیز یزانبه م یتواننداست که م یو رقابت ی،دولت ی،قانون

طرح  ینو در ا دهد یانجام م یفضع یا یعال یوهایآن ها را به ش مجموعه است که یداخل یطقابل کنترل در مح یتهایدر زمره فعال  (قوت و ضعف

در  واندیتم ضعف . نقاط قوت ویباشدقابل کنترل در محدوده مورد مطالعه م یروهایکه متعلق به ن یشوداطلاق م شرایطی با توجه به نوع موضوع به

 (1،2002)برنویدر.آیند به وجودی اجتماع  یفرهنگ  یایی،جغرافآموزشی و بهداشتی ، ، و بازرگانی عوامل اقتصاد یهسا

 روایی و پایایی داده ها 2-2
( 1363)حافظ نیا،  منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار، دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد.    

ا موضوع ارتباط آنها ب یزاندر ارائه پرسشنامه ها م یبترت ینقرار گرفته اند. بد یمورد بررس یو صور ییحاضر از نظر اعتبار محتوا یقپرسشنامه تحق

مشورت با  یقاز طر یو خارج یعدم ارتباط عوامل داخل یاپرسشنامه ها مورد توجه واقع شده است و صحت ارتباط  ییمورد بحث و اعتبار محتوا

برای پایایی  (1363ابزار که از آن به اعتبار، دقت و اعتمادپذیری نیز تعبیر می شود )حافظ نیا،  پایایی قرار گرفت. یصاحب نظر مورد بررس یداسات

درصد مورد  0962پرسشنامه این تحقیق ابتدا پیش آزمون انجام گرفت و پس از آن،  ضریب آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت که با ضریب 

 تایید قرار گرفت.

 ابزار گردآوری اطلاعات 2-3
مؤثر  یعوامل درون یابیارز یسفقر و ماتر یتمؤثر بر وضع یرونیعوامل ب یابیارز یسماتر یاطلاعات از پرسشنامه ها یگردآور یبرا یقتحق ینا در    

امل ری ع، پس از تعیین عوامل مؤثر بر وضعیت فقر به هر عامل اهمیت)وزن( از یک تا نه داده شده است و اثرگذافقر استفاده شده است یتبر وضع

شده است. از ضرب کارشناس ارشد ادارات کل استان سیستان و بلوچستان مقداردهی  31، به وسیله در شرایط فعلی و آتی نیز مقداری از یک تا نه 

شرح است  ینبد یزروش کار در ادامه ن عددی اهمیت)وزن( عامل در امتیاز عامل مربوطه عدد موزون هر عامل در شرایط فعلی و آتی بدست می آید.

بر  یآت طیموزون در شرا یازامت یزن یوضع آت یینتع یگردد. برا یم یمبر جمع اوزان تقس یفعل یطارموزون در ش یازوضع موجود، امت یینتع یکه برا

( عوامل مؤثر بر فقر در استان سیستان و بلوچستان بر حسب فرصت، تهدید، قوت و ضعف و میزان 2( و )1در جداول )   گردد. یم یمجمع اوزان تقس

 با توجه به گستردگی موضوع امتیاز نهایی برای هر بخش در شرایط فعلی و آتی مقدار دهی گردیده است.اهمیت آنها فهرست گردیده است. 

 وامل خارجی مؤثر بر وضعیت فقر  در استان سیستان و بلوچستانع :1جدول 

 

اهمیت  فرصت ها

 )وزن(

 فعالیت های اقتصادی  و بازرگانی

وجود مرز خاکی مشترك با دو کشور افغانستان و  -1

پاکستان و ارتباط استان با آبهای آزاد بین المللی که  

م را فراهموجبات برقراری روابط بازرگانی و ترانزیت کالا 

 ساخته است.

7933 

وجود اراضی مستعد جهت آبزی پروری  در اکثر  -2

شهرستانهای استان و صید در آبهای منطقه حاشیه دریای 

 عمان

1911 

نگاه ویژه منطقه ای به بندر چابهار وسواحل مکران در  -3

 برنامه های توسعه ای کشور
6933 

حمایت های مالی برخورداری از معافیت های مالیاتی و  -4

در واحد های مستقر در شهرك ها و نواحی صنعتی  
6932 

 

 تهدیدها
 اهمیت

 )وزن(

 فعالیت های اقتصادی  و بازرگانی

ریزى دقیق در خصوص مبادلات مرزى و عدم برنامه -1

 در نتیجه ایجاد مشاغل کاذب و پر درآمد

1923 

اصلى توسعه دور بودن استان از مراکز و محورهاى  -2

کشور و مقرون به صرفه نبودن ایجاد واحدهاى تولیدى و 

 صنعتى

1913 

موقعیت استان به عنوان گذرگاه بین المللی مواد  -3

 مخدر ومانع برقراری امنیت پایدار و سرمایه گذاری
1914 

 6931 برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های متمرکز ملی -4

 آموزش، بهداشت ودرمان

شدید آب برای مصارف شرب و تولیدی در کمبود  -6
1926 

                                                                 
1 Bernroider 
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 مناطق محروم استان

 آموزش، بهداشت ودرمان

وجود زمینه های لازم برای توسعه آموزش های نظری  -6

 و مهارتی

1936 

 1971 استخدام و افزایش کادر آموزشی مورد نیاز -1

پزشکی و امتیاز منطقه محروم در امور حمایتی،  -7

 آموزشی
6974 

احداث بیمارستان و مراکز درمانی شبانه روزی در  -3

 شهرستان های محروم
6967 

 جغرفیایی و محیط زیست

 وجود ذخایر معدنی نسبتا غنی گشوده و ناگشوده -6
1942 

 1902 تکمیل طرح آبیاری اراضی سیستان -10

وجود شرایط و پتانسیل های بالقوه جهت توسعه  -11

 فعالیت های کشاورزی کشت های ارگانیک و گلخانه ای
6937 

 فرهنگی و اجتماعی

 به فردوجود جاذبه های طبیعی منحصر  -12
6971 

 6937 وجود مفاخر فرهنگی و تاریخی استان -13

توجه جدی به فرهنگ در رده های بالای تصمیم  -14

 گیری
6914 

وضع موجود =
امتیاز موزون در شرایط موجود

جمع اوزان
= 3.68 

وضع مطلوب =
امتیاز موزون در شرایط مطلوب

جمع اوزان
= 5.69 

 

 بیشتر نقاط شهری و روستایی استان

کمبود پزشک و نیروی انسانی ماهر و متخصص  -1

 درمانی در مراکز بهداشتی درمانی مناطق دورافتاده 
6914 

 6937 کاهش انگیزه تحصیل، افت تحصیلی وترك تحصیل  -7

و بازسازی  کمبود اعتبارات اختصاصی بایت احداث -3

 درصد مدارس استان 60مدارس و فرسودگی قریب به 
6921 

 جغرفیایی و محیط زیست

خشکسالی های پیایی و کاهش نزولات جوی و آبهای  -6

 زیر زمینی

1937 

روزه سیستان و عدم وجود  120وجود بادهای  -10

پوشش گیاهی کافی که خود باعث فرسایش بادی و 

 سیستان گردیده است.حرکت شن های روان در منطقه 

1942 

 6976 عدم برنامه جامع اجرایی آمایش سرزمین -11

عدم وجود قوانین بین المللی کافی و اجرایی جهت -12

 تعیین حق آبه تالاب هامون 
6971 

 فرهنگی و اجتماعی

وسعت استان همراه با پراکندگی شهرها و روستاها  -13

 برخی مناطقمنیتی و انتظامی در و کمبود پاسگاههای ا

1916 

 6926 حمایت ناکافی از تولیدات فرهنگی و هنری استان -14

وضع موجود =
امتیاز موزون در شرایط موجود

جمع اوزان
= 5.41 

وضع مطلوب    =
امتیاز موزون در شرایط مطلوب

جمع اوزان
= 5.35 

 
 (.1366منبع: مطالعات میدانی نگارندگان )

این ماتریس ابزاری جهت بررسی عوامل داخلی سازمان می باشد.  ماتریس ارزیابی عوامل داخلی می پردازیم؛به تشریح پس از تعیین عوامل خارجی،

ن مدیرا در واقع نقاط قوت و ضعف واحدهای سازمانی را ارزیابی می نماید. برای تهیه یک ماتریس ارزیابی عوامل داخلی عمدتا از نظرات و قضاوتهای

. جغرافیایی و 3.آموزشی و بهداشتی 2. اقتصادی و بازرگانی 1عوامل درونی در این بخش به چهار گروه  (2004، 1)دایسونو کارکنان استفاده میشود.

. فرهنگی و اجتماعی تقسیم گردیده اند. در گام اول به تعیین عوامل داخلی تاثیرگذار بر موضوع فقر پرداخته شده است، که بر اساس 4محیط زیستی 

عامل به عنوان   16عامل به عنوان قوت و 11عامل داخلی رسیدیدم  31ای استان و سالنامه های آماری در حوزه های مختلف به  برنامه های توسعه

 اثرگذاراست برشمرده شده است.فقردر استان سیستان و بلوچستان  ضعف که بر موضوع

 سیستان و بلوچستان : عوامل داخلی مؤثر بر وضعیت فقر در استان2جدول 

 

 قوت ها
 اهمیت

 )وزن(

 فعالیت های اقتصادی و بازرگانی

وجود موقعیت های مناسب ترانزیت و صادرات  -1

 محصولات

7930 

 

 ضعف ها
 اهمیت

 )وزن(

 فعالیت های اقتصادی  و بازرگانی

گسترش تجارت زیر زمینی و واردات قاچاق از کشورهای  -1

 مجاور

7920 

                                                                 
1 Dayson 
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اراضی و اقلیم مناسب برای توسعه فعالیت های شیلاتی -2

 و صیادی و توسعه صنایع وابسته در استان
1942 

متنوع، با  وجود شهرك های صنعتی با کارکرد های-3

 رویکرد استقرار صنایع کوچک و متوسط
6936 

صنعتی چابهاربه همراه  – وجود منطقه آزادتجاری -4

 مزیت های سرمایه گذاری درمنطقه آزادتجاری
6966 

 آموزش، بهداشت و درمان

وجود آموزشگاه ها، مراکز فنی و حرفه ای و مراکز عالی -6

 رشد و بالندگی متعدد؛ زمینه ساز توسعه نیروی انسانی و

 علمی

1937 

درصد از جمعیت شهری و بیش 66بهره مندی ظاهری -1

 درصد از جمعیت روستایی از آب آشامیدنی سالم70از 
6961 

افزایش پوشش تحصیلی دانش آموزان با احداث -7

 مدارس شبانه روزی و اجرای برنامه های فرهنگی
6967 

مدیریت مراکز استفاده از نیروهای مجرب و کارامد در -3

 آموزشی
6913 

 جغرفیایی و محیط زیست

داشتن ظرفیت تولید مواد معدنی و صنعتی با توجه به -6

 معادن غنی و نیروی کار فراوان

1923 

رودخانه هیرمند به عنوان منبع تامین آب جهت 10

 توسعه فعالیت های کشاورزی
1913 

ج خاراقلیم مساعد استان برای تولید محصولات زراعی -11

 از فصل
1904 

 فرهنگی و اجتماعی

 جوان بودن جمعیت استان-12
1942 

 1911 وجود پیشینه تاریخی وفرهنگی غنی-13

 6936 اعتقادات و صداقت مردم )سرمایه اجتماعی(-14

بهره برداری از بناهای تاریخی و مناطق کویری جهت -16

 توسعه گردشگری در استان
6934 

وضع موجود =
امتیاز موزون در شرایط موجود

جمع اوزان
= 4.48 

وضع مطلوب =
امتیاز موزون در شرایط مطلوب

جمع اوزان
= 5.59 

 

وجود تفکرات بازدارنده قومی و طائفه ای و ریسک بالای  -2

 سرمایه گذاری در بهره برداری از معادن 
1923 

مصرف گرایی و  عدم مصرف بهینه خانوار عمدتا ناشی از  -3

 درآمدهای ناپایدار و غیرمجاز
1914 

نبود خلاقیت و کارآفرینی در بین فعالان اقتصادی و سرمایه  -4

 گذاران
6917 

 آموزش، بهداشت ودرمان

پراکندگی جمعیت و  عدم تامین آب اشامیدنی سالم و  -6

 بهداشتی خصوصا  در مناطق روستایی

1961 

کمبود نیروهای متخصص و کارآمد آموزشی در مناطق  -1

 محروم و دور افتاده
1942 

ها سطح پایین سواد در استان و در نتیجه سطح پایین مهارت -7

 هاو آگاهى
1917 

سهم پایین هزینه های آموزشی و بهداشتی در سبد هزینه  -3

 ای خانوار
1907 

اعتیاد جوانان به انواع مواد مخدر  با توجه به موقعیت استان  -6

 به عنوان گذرگاه مواد مخدر
1 

 جغرفیایی و محیط زیست

 پراکندگی و یکپارچه نبودن مراکز فعالیت کشاورزی -10
1933 

های زیست محیطی و دانش فنی بهره  پایین بودن آگاهی -11

 برداران و تولید کنندگان بخش کشاورزی
1903 

محدودیت نزولات جوی و توزیع نامناسب آن؛ کمبود آب و  -12

 سفره های زیر زمینی به دلیل بهره  برداری های بی رویه
6936 

 فرهنگی و اجتماعی

 مدیران کم توان و ناکارآمد -13
3911 

 1961 فرهنگی و اجتماعیکمبود فضاهای -14

 6971 عدم پیوستگی و انسجام جامعه )نگاه قومی( -16

وضع موجود =
امتیاز موزون در شرایط موجود

جمع اوزان
= 5.52 

وضع مطلوب =
امتیاز موزون در شرایط مطلوب

جمع اوزان
= 5.39 

 

 (.1366منبع: مطالعات میدانی نگارندگان )

 ماتریس ارزیابی موقعیت 2-4
 موجود شرایط نشان دهنده صفر گردید. اندیس مشخص آتی و موجود شرایط فقردر موقعیت خارجی و داخلی عوامل ماتریس دو نهایی امتیاز مجموع از استفاده با    

 .است آتی شرایط نشان دهنده یک اندیس و

Σ(𝑊0+𝑂0) −10                    5.52 + 3.68 -10 = -0.8 Σ(𝑆0+𝑇0) −10                  4.48 + 5.41 – 10 = -0.11 

Σ(𝑊1+𝑂1) −10                   5.39 + 5.69  - 10 = 1.08 Σ(𝑆1+𝑇1) −10                           5.59 + 5.35 = 0.94 

Sقوت ها : Tتهدیدها : Wضعف ها : Oنشان جمع∑ : فرصتها : 

 زمان  فعلی و آتی بر روی نمودار ارزیابی موقعیت نشان داد. پس از مشخص شدن وضعیت فقر می توان جایگاه و موقیت فقر را در
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       : تحلیل وضعیت فقر در شرایط فعلی و آتی1نمودار                                         

و 0.8−)با  برابر ترتیب به که موجود شرایط در خارجی و عوامل داخلی ماتریس های امتیاز مقادیر به توجه با −  می توان برآورد شده اند. (0.11

در این وضعیت می  .است گرفته قرار موقعیت تدافعی خفیف در موجود شرایط در وضعیت فقر در استان سیستان و بلوچستان  که نمود بیان اینطور

 به خارجی  و عوامل داخلی ماتریس های امتیاز آتی شرایط در چنین هم و توان  به  پرهیز از تهدیدات خارجی و اصلاح نقاط ضعف داخلی پرداخت.

 تهاجمی موقعیت در وضعیت فقر در استان سیستان و بلوچستان که نمود بیان اینطور می توان برآورد شده اند. (0.94 و 1.08) با  برابر ترتیب

( بهره برداری از فرصت های خارجی 1اقدامات زیر را به عمل آورد. . می توان با استفاده از توانایی ها یا نقاط قوت داخلی داشت خواهد قرار خفیف

 ( پرهیز از تهدیدات خارجی3( بر طرف کردن نقاط ضعف داخلی 2

 نتیجه گیری -3
با  رتبط( متهدیدها قوت ها ، ضعف ها( و عوامل خارجی) فرصتها، عوامل داخلی ) با توجه به تحلیل وضعیت فقر در استان سیستان و بلوچستان    

عف دانست که این عامل بر سایر نقاط ض و نا کارآمد مدیران کم توانمی توان را  ضعفنقطه  مهمترین  . با توجه به نتایجشناسایی گردید موضوع فقر

همچون گسترش تجارت زیر زمینی نیز تاثیر گذار است. پس مهمترین نقاط ضعف را باید در زمینه های فرهنگی و اجتماعی جستجو کرد، در حالی 

موقعیت مناسب ترانزیت کالا، وجود منابع مهمترین نقاط قوت را باید در زمینه های اقتصادی و بازرگانی دانست. از مهمترین نقاط قوت می توان که 

ه ک معدنی و توسعه فعالیت های شیلاتی نام برد. در بررسی عوامل خارجی، مهمترین تهدیدها  را باید در زمینه محیط زیستی و جغرافیایی دانست

ینه آموزشی و درمانی از اهمیت بیشتری روزه در سیستان ذکر نمود. فرصت های خارجی نیز در زم 120می توان خشکسالی های پیاپی و باد های 

در شرایط فعلی می توان با رفع نقاط ضعف داخلی . برخوردار بودند که می توان به وجود زمینه های لازم برای توسعه آموزش های نظری اشاره کرد

ری از نقاط قوت داخلی بهره گیی نیز باید و پرهیز از تهدیدهای خارجی وضعیت فقر در استان سیستان و بلوچستان را بهبود بخشید. در شرایط آت

 کرد و از فرصت های پیش رو تا حد امکان استفاده نمود.

 

 منابع: -4
پژوهشی برنامه ریزی -، مجله علمی SWOTبررسی راهبردها در الحاق شهر خوراسگان به شهر اصفهان با استفاده از مدل ابراهیمی، مهدی،  [1]

 .1362، 37-101، ص 10فضایی)جغرافیا(، شماره

، 1مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای، شماره(،1731تا  1731تخمین خط فقر در استان خوزستان)سالهای افقه، مرتضی و قوانی نژاد، طلیعه،  [2]

 .1360، 1-21صص

 1363، دفتر پژوهشهای فرهنگی  چاپ پنجم، تهران،، مبانی مدیریت استراتژیک اعرابی، مترجم محمد ویلن، تامس هانگر، دیوید.جی [3]

، چاپ بیستم، تهران،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و مقدمه ای بر رویکرد روش تحقیق در علوم انسانیحافظ نیا، محمدرضا،  [4]

 .1363دانشگاهی)سمت(، 

 .1364، چاپ دوازدهم، قم ،دلیل ما، الحیاتحکیمی، محمدرضا،  [6]

ژوهش پفصلنامه شهری،  ایران با استفاده از داده های مرکب خانوارهای روستایی وبررسی پویایی فقر در زیبایی، منصور ؛ شوشتریان، آشان ،  [1]
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 .1331، 66-33، صص 32های اقتصادی ایران، شماره 

-فصلنامه علمی، برآورد میزان فقر و شدت آن در گروههای مختلف شغلی خانوارهای روستایی ایرانعرب مازار،عباس و حسینی نژاد، مرتضی،  [7]

 .1333، 113-140، صص46شاورزی و توسعه، شماره اقتصاد کپژوهشی 

 .1360، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، چاپ بیست و یکم، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی، مدیریت استراتژیکفرد آر. دیوید،  [3]

 .1372مشهد، استان قدس رضوی،، مترجم محمد صادق عارف، لاحیاءا راه روشن ترجمه المحجة البیضاء فى تهذیب، محسن ،فیض کاشانى [6]

 .1377 ،ولی عصر ،تهران ،چاپ دوم،ترجمه جواد مصطفوی ،الاسلام کلینی اصول کافی ثقه ،ابی جعفر محمد ابن یعقوب ابن اسحاق ،کلینی الرازی [10]

، پژوهشنامه حکمت امام علی )ع(بررسی پیامدهای فقر در سلامت روح و روان افراد از دیدگاه مسعوده ،  یگانه،زهره ، فاضل  ی،کدخدایی الیادران [11]

 .1362دانشگاه اصفهان، زمستان ،47-12،ص  1اهل بیت ، شمـاره 

 .1331، 04 – 3 - 36 - 1: گزارش اقتصادی، ، کد پژوهشهای ، معاونتتحلیلهای اقتصادی قابلیت در مفهوممحمودی، وحید،  [12]

-،نشریه علمی(صنعت خدمات ارتباطات یمطالعه مورد ی)فاز ANPو  SWOT یبیترک یکردراهبرد با رو یابیو ارز ینتدو،  بهبود ،یریمد [13]
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Abstract. Study and awareness of poverty in any society is the first step in the planned to alleviation and deprivation.The 

aim of this study is to analyze the situation and examine how the different dimensions of poverty in the province of Sistan 

and Baluchistan.For this purpose, SWOT scientific method used in the strategic planning process based on the situation 

of poverty in Sistan and Baluchistan province in terms of opportunities and external threats and internal strengths and 

weaknesses in the current situation and future assessed the results show that with the elimination of internal weaknesses 

in Sistan and Baluchestan can improve the situation of poverty. 
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