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ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﺸﺎﺭﮐﺘﯽ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍی ﻭﺭﻭﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ

ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ راﻫﯽ ﺑﺮای ورود ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ
 16ﻓﺮوردﯾﻦ  11:00 - 1395ﮐﺪ ﺧﺒﺮ 5661 :
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد ﺿﻤﻦ اﯾﺠﺎد درک ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﻫﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﺰ ﺳﻮد ﺟﺴﺖ.
 GISﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺗﻠﻔﯿﻖ داﻧﺶ ﺑﻮﻣﯽ و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ذﯾﻨﻔﻌﺎن در  GISاﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ
ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؟ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﻨﺴﺘﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در ورود ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از
اﯾﻦ رو »دﻧﯿﺎی ﺳﻔﺮ« در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ »ﻏﻨﯿﻤﺖ اژدری« ﮐﺎرﺷﻨﺎس  GISﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ از او درﺑﺎره دﻻﯾﻞ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آن ﭘﺮﺳﯿﺪ.
اژدری درﺑﺎره ﺗﻔﺎوت  GISﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﮔﻔﺖ GIS :ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺑﺮد دارد و در آن اﻃﻼﻋﺎت را از ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روی ﻫﻢ ﻗﺮار
ﻣﯽ دﻫﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ  GISﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ و  GISدر ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم آن دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺮدم ﻧﻘﺸﻪ را ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪل ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻠﻤﺮو و ﯾﺎ ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﺸﺎورزی ،داﻣﺪاری ،ﻣﺮﺗﻊ و  ...ﺑﺎ آن درﮔﯿﺮ اﺳﺖ را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺤﺪوده ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﯿﻦ اﺟﺪادی ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻗﺸﻼق و �ﻼق ﻗﻠﻤﺮو ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﻮده و درﺑﺎره ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﻧﯿﺰ
ﻗﻠﻤﺮو ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺧﺸﮑﯽ و درﯾﺎ ﮐﻪ از آن ﺟﻬﺖ ﺻﯿﺎدی ﺳﻨﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺠﺮﺑﻪ  47ﻧﻤﻮﻧﻪ  GISﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ را ﺑﺎ ﻋﺸﺎﯾﺮ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﻨﺴﺘﺎ در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺠﺮﺑﻪ  40ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
 GISﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای ﮐﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺤﺪوده ﻗﻠﻤﺮو را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی آن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
درک ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی ﺑﻮد ﮐﻪ اژدری ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ درک ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺧﻮد درﺑﺎره زﻣﯿﻦ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
وی درﺑﺎره ﻓﺮآﯾﻨﺪ  GISﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ در آﻏﺎز ﮐﺎر ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در اداﻣﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺷﺪن آن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ زﻣﺎن ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اژدری درﺑﺎره ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر ﭘﺲ از ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻗﻠﻤﺮو و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻗﻠﻤﺮو ﯾﺎ ﻗﺮق ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮ�ﻢ از زﻣﯿﻨﯽ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از اﺟﺪاد آﻧﻬﺎ ﻃﯽ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎع ﺑﻮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ درﺻﺪد ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ  GISﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ
ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺗﻐ�ﺮاﺗﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﯾﻢ.
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺮ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ از دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﻨﺴﺘﺎ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ در آن دﺧﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،از اﯾﻦ رو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای آن ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ
ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮده و ﻣﺎ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد ﺿﻤﻦ اﯾﺠﺎد درک ﻣﺸﺘﺮک
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﯽ ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﺰ ﺳﻮد ﺟﺴﺖ.
آﮔﺎﻫﯽ از ﺗﻔﺎوت دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو از دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ از ﻧﮕﺎه اژدری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن آن ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ
ﮐﺸﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻞ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﺮای زﻧﺎن اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس و ﻣﮑﺎن ﻫﺎی روﯾﺶ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای دارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﻪ واﺳﻄﻪ درﮔﯿﺮ
ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ دام ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﻊ و ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﭼﺮا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﺎ درک ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ از ﻧﮕﺎه ﻫﺮ ﻗﺸﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻧﯿﺰ از
آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی اژدری درﺑﺎره ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺮ ﻧﻘﻄﻪ ای ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ را در ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺎر و در ﻣﻮارد ﻧﺎدر از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻐ�ﺮاﺗﯽ را در اﯾﻦ ﻃﺮح
ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دوﻟﺘﯽ و ﻣﺮدم در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ذﯾﻨﻔﻌﺎن را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ از اﺗﻼف ﺑﻮدﺟﻪ
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ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﺸﺎﺭﮐﺘﯽ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍی ﻭﺭﻭﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﻫﻢ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را از ﯾﮏ ﮐﺎر ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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