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 وحید مشفقی

 سمیرا یوسفیان

 سپیده تدین

 فاطمه طاهری

 بررسي و تحليل محيط زیست:گروه 
 های زیربنایي:گروه تحليل ویژگي
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 پرنیان نورایی یحیی جعفری گروه بررسي و تحليل اجتماعي و فرهنگي:

 و گرافيک: GIS ،ITگروه  رامین ذوالجناحی مدیر گروه: محمدعلي محمدی

 مرتضي بيدگليمدیر گروه: سمیه زنگنه میرطاهرموسوی

 نسرین نژاد اهللنعمت زاده کمندیرمحمد ام ملیحه شیانی

 سونیا کریمی فریده آذربان حسین بارگاهی

 وندیمهسا جالل گروه بررسي و تحليل حوزه علم و فنآوری: یداهلل قدرتی

 مدیر گروه: رامين ساعد موچشي علی رشیدی

 بهاره مستوفیان

 علی کریمی

 زهرا محتشمی

 تینا گنجی

 امیر مظفری

 علی شاه رضایی

 بختیمهسا شاه 

 سلیم ذوالفقاری

 میالد تفنگچی

 الناز امیربیگلوبالسینی

 فاطمه عمرانی

 گروه بررسي و تحليل مشارکت شهروندی:

 مدیر گروه: رضا احمدیان

 منصور صنیعی
 سمیه زنگنه

 طیبه صادق

 ناهید آتشی

 سونیا کریمی

 گروه تلفيق و جمع بندی: های جمعيتي:گروه بررسي و تحليل ویژگي

 مدیر گروه: رضا احمدیان مدیر گروه: حميد حسين نسب

 فیروز توفیق یحیی جعفری
 حسین آرامی  بهزاد بهروزی اصفهانی

 مجتبی رفیعیان گروه بررسي و تحليل نظام سکونتگاهي:

 آرمان خواجه برج سفیدی مدیر گروه: آرمان خواجه برج سفيدی گروه آینده نگاری:

 طاها ربانی  عبداهلل زارعی مدیر گروه: طاها رباني

 منصور صنیعی یحیی جعفری منصور صنیعی

 مسعود جودت اصل آذین باقرنیا نیلوفر دهقان شعار

 منصور مرشدی مرتضی بیدگلی 

 مرتضی بیدگلی  گروه بررسي و تحليل حوزه بخش گردشگری:

 صدیقه فیضی ي:منيتگروه بررسي و تحليل مالحظات ایمني، دفاعي و ا ناصرپيرحياتيمدیر گروه: 

 رامین ساعد موچشی مدیر گروه: منصور امراللهي هدی پورپیرعلی

  پناه یدرحمحمدباقر  سمن ونستانی

  علی رشیدی - حسین صادقی فریده آذربان
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 پیشگفتار

ی زیربرنامهاز طرف استانداری بوشهر )سازمان مدیریت و  1394برنامه مطالعات آمایش استان بوشهر در فروردین سال 

 به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد. ستان بوشهر(ا

ی آن در نیآفرنقشی خاص این استان و هایژگیوشرح خدمات موضوع قرارداد برنامه آمایش استان بوشهر با توجه به 

ین دومتفاوت است، از آن جمله ت هااستاناست که در قیاس با شرح خدمات سایر  شدهلیتشکمقیاس ملی از مراحل مختلفی  

و  اهداف اندازچشمی به تدوین پژوهندهیآبرنامه آمایش در دو سطح راهبردی و عملیانی است. سطح راهبردی با الگوی 

یاتی به عمل و سطح کندیمی مشخص المللنیبو جایگاه این استان را در سطح ملی  و  پردازدیم در استاناقدامات کلیدی 

 .پردازدیمی مختلف استان هاشهرستانطح در س ازیموردنی هاپروژهو  هاطرح ارائه

به  مشخص طوربهآمایش مرحله سوم این مطالعات  شدهنیتدودر برنامه   ازیموردنعالوه بر این به منظور تداوم اقدامات 

شرح  اصلی و ارکانمراحل  .پردازدیم شدهینیبشیپی هااستیسو  هابرنامهپایش و ارزیابی اقدامات و تحوالت ناشی از 

 خدمات به شرح زیر است :

 مرحله اول:  تدوین سند آمایش

اسناد  باشد. در فصل اول این گام،پردازد، مشتمل بر هشت فصل میگام اول این مرحله که به تدوین سند اولیه آمایش می

ربیات جهانی تجو  هاروششود.فصل دوم، به مطالعه و بررسی مفاهیم، مرتبط با استان بوشهر، بررسی و ارزیابی می فرادست

یش های مکانی آمانیازها و تشکیل بانک اطالعاتی پایه و پایگاه دادهاختصاص دارد. فصل سوم، شامل مدیریت پیش

ی عمومی را به انجام اجماع سازی همکاری و  دهسازمان، تدوین ساختار، نفعیذی هاگروهیی شناسااست.فصل چهارم، 

بندی اقدامات موردنیاز اختصاص دارد. در اولویت به منظوراستان  مسائلبندی طبقهشناسی و  مسئلهرساند. فصل پنجم به می

های اصلی و استراتژیک استان صورت خواهد گرفت. در فصل هفتم، تدوین الگوی اولیه فصل ششم، تحلیل مسائل و مزیت

سناد های مطالعاتی الزم برای تهیه افصل هشتم نیز به معرفی و هدایت طرحارزیابی سریع انجام خواهد شد و  بر اساسآمایش 

 اختصاص دارد. توسعه راهبردی و عملیاتی استان

یعی و بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبگام دوم تحت عنوان بررسی و تحلیل وضعیت، شامل یازده فصل تحت عناوین: 

داری و سازمانی، ا -ل سیاسی، بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی، بررسی و تحلیل اقتصادی، بررسی و تحلیستیزطیمح

بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی، بررسی و تحلیل حوزه علم و فناوری، بررسی و تحلیل بخش گردشگری، بررسی و 

ها، بررسی و تحلیل تحلیل نظام سکونتگاهی استان و ساختار فضایی آن، بررسی و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه
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گیری از مطالعات وضع موجود بوده و وضعیت موجود بندی و نتیجهتی در آمایش استان و جمعامنی –مالحظات ایمنی، دفاعی 

 دهد.ی قرار میموردبررساستان را 

ی توسعه فضایی اختصاص داشته و شامل چهار فصل با عناوین: شناسایی وهایسنارو طراحی  اندازچشمگام سوم به تبیین 

تدوین  ی توسعه فضایی استان ووهایسناری استان، شناسایی هاتیمأمورکالن و  زانداچشمو تحلیل اهداف بنیادین، تبیین 

 باشد.راهبردهای توسعه استان می

ها و گام چهارم به تهیه طرح راهبردی آمایش اختصاص دارد. این گام چهار فصل سازمان فضایی توسعه، معرفی طرح

های کالن (، شامل توزیع مکانی سیاستPolicy Mapها )تهای ویژه موضعی و موضوعی توسعه، ارائه نقشه سیاسپروژه

 شود.توسعه و ضوابط و مقررات عمومی توسعه را شامل می

ذاری در گگردد و شامل چهار فصل شناسایی و برآورد منابع مالی سرمایهدر گام پنجم برنامه راهبردی آمایش تهیه می

 باشد.و برنامه راهبردی توسعه می اکتریزی مشارکتی، برنامه شرتوسعه استان، کلیات بودجه

گام ششم تحت عنوان مدیریت توسعه، شامل چهار فصل با عناوین: کلیات نظام مدیریت توسعه استان، نظام ارزیابی و 

ی برنامه افزار پایش و ارزیابپایش آمایش استان، پیشنهاد ارکان و تشکیالت مدیریت آمایش سرزمین و طراحی و تهیه نرم

 ست.آمایش ا

 مرحله دوم:  تهیه طرح عملیاتی آمایش

 گردد. در این مرحله طی پنج گام، طرح عملیاتی آمایش استان تهیه و نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه طراحی می

 صیلیو شامل پنج فصل با عناوین تلفیق نتایج مطالعات تف پردازدیمگام اول این مرحله به انجام مطالعات تفصیلی آمایش 

ررسی شده و مدارک جدید، بمطالعات انجام بر اساسموضوعی و موضعی در برنامه آمایش، بررسی تفصیلی قابلیت اراضی 

مدخالن(،  های اجرایی استان، بررسی تجربه مشارکت شهروندی ) مشتمل بر کلیه ذیها و منابع مالی دستگاهها، برنامهطرح

تفصیلی و تعیین محورهای تغییر در سند آمایش استان در صورت لزوم  بندی از مطالعاتکمبودها و نواقص آن و جمع

 باشد.می

گام دوم به بازنگری و کنترل اهداف اختصاص داشته و دارای پنج فصل بازنگری و کنترل اهداف کالن، بازنگری و 

وین ی کالن و تدهاکنترل اهداف خرد، بازنگری و کنترل راهبردهای دستیابی به اهداف، بازنگری و کنترل سیاست

 های اجرایی توسعه است.سیاست

در گام سوم سازمان فضایی توسعه استان ارائه خواهد شد و شامل چهار فصل با عناوین ارائه سازمان فضایی تفصیلی، 

 باشد.ها و ضوابط و مقررات عملیاتی توسعه میهای ویژه موضوعی و موضعی توسعه، نقشه سیاستمعرفی طرح
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ها و دارای چهار فصل با عناوین تهیه فهرست و مشخصات اصلی طرح گرددیمرنامه عملیاتی توسعه تهیه در گام چهارم ب

، روش جرااهای توسعه به تفکیک شهرستان )شامل نوع، مکان، عملکرد طرح، مشخصات کلی، برآورد کلی هزینه و پروژه

ها، ی پروژهبندی زمانی و مالهای توسعه، اولویتجرای پروژهمنابع مالی و سازمانی برای ا نیتأممالی(، بررسی  نیتأمپیشنهادی 

نگی ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهپنج های توسعه بلندمدت استان و پیشنهادات اصالحی برنامهها و برنامهطرح

 استان است.

ار مل چهار فصل سازمان و ساختگام پنجم نیز که به طراحی نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه اختصاص دارد، شا

های سیاست های ارزیابی برنامه وپایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، فرایند پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، معیارها و شاخص

 باشد.اجرایی پایش، ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه می

 مرحله سوم:  پایش و ارزیابی برنامه آمایش

 شود. گام، پایش و ارزیابی برنامه آمایش استان انجام می در این مرحله طی دو

توسعه و  پایش ازیموردنگام اول با عنوان پایش توسعه، دارای هفت فصل با عناوین تدارک استقرار سازمان و تجهیزات 

رزشیابی برنامه، بررسی ه و اپایش توسع دستورالعملافزار پایش توسعه و ارزشیابی برنامه، تهیه و ابالغ ارزشیابی برنامه، تهیه نرم

های اجرایی استان با برنامه عملیاتی آمایش، بررسی تحوالت و ساله دستگاههای توسعه یکبرنامه آمایش، کنترل برنامه

ایش استان ای آمدورههای میانگیری و تعیین اثرات آن بر برنامه آمایش استان و ارائه گزارشهای تصمیمتغییرات در محیط

 .باشدمی

های ها و شاخصمعیار بر اساسساله آمایش گام دوم با عنوان ارزیابی برنامه دارای پنج فصل: بررسی پیشرفت برنامه پنج

 عی و کوچکهای موضپذیری برنامه آمایش، بررسی کمبودها و نواقص برنامه، پیشنهاد بازنگریشده، بررسی تحققتعیین

 ساسی در برنامه آمایش است.های امقیاس در برنامه و پیشنهاد بازنگری

با بند  مدیریت توسعه استان منطبق مطالعاتمطالعات برنامه آمایش استان است که دربرگیرنده  از مجموعهگزارش حاضر 

 شرح خدمات است. 1-6
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 فصل اول: کلیات نظام مدیریت توسعه استان -1-6-1

 سازو و ساختارها از نهادها اعم و  )ها استان( مناطق مدیریت اهمیت توان و نقش دهنده نشان متعددی مطالعات

 پذیری رقابت و کارآفرینی توان نظیر ای منطقه توسعه اصلی عناصر عملیاتی بر مقررات و ضوابط و اجرایی کارهای

 موفقیت در ایکننده تعیین نقش استان آمایش برنامه مدیریت سازوکارهای ساختارها و رو این از هستند. محلی اقتصاد

آمایش استان صرفاً یک  مدیریتضرورت تبیین نظام داشت. در این راستا  خواهد توسعه استان پیشبرد موفقیت دمع یا

تجربی در  یناشی از نظریه توسعه نیز بر آن تاکید دارد. عالوه بر یافته ها یبلکه ضرورت ها ضرورت عملیاتی نبوده،

قیت بر تاثیر نظام اجرایی و مدیریت توسعه بر موف یویژه ا نظریه حکمرانی خوب نیز تاکید ،یا منطقه مطالعات توسعه

 توسعه دارد. از این رو الزم است در مرحله نخست؛ ارزیابی از وضعیت سازمان اجرایی استان و ساختار و یها برنامه

ظام مدیریت ن است تا پس از آن بر اساس انتظاراتی که در برنامه آمایش استان مطرح شده داشتآمایش در استان  جایگاه

 یاه و سازمان ساختارها آمایش استان بر اساس مقتضیات ملی و استانی طراحی گردد. هدف از این کار لزوماً ایجاد

ریزی شده متوالی یا رویدادها می باشد که هدف آنها کمک به تدارک مجموعه ای از عملیات برنامه جدید نیست، بلکه

 و اجرایی مختلف سطوح میان کار تصحیح گردش سطوح و شبازچینا افزایش اثربخشی برنامه است. در این راست

 تواند از راهبردهای موثر تجویزی به شمار رود.می استان آمایش اهداف با متناسب استان ریزیبرنامه

 تحلیل وضعیت سازمان اجرایی و مدیریت آمایش استان -1-6-1-1

 بعد در شوراها قانون و اسالمی انقالب از قبل اساسی انونق در والیتی و ایالتی های انجمن قانون زمان تصویب از

 تمرکز عدم ساختارو در سطح بعدی استان بوشهر و ایران  در قدرت ساختار و آن، به جهت بسیط بودن مدیریت از

 در قدرت تمرکز به عمال که اجراست حال در ناقص نحوی به یا و نشد اجرا قانونی چنین یا سازمانی، هرگز و اداری

ها  شهرداری و شهری درون مسائل به عمالً نیز حاضر حال در شوراها قانون است. حتی گردیده منجر حکومت مرکزی

صرفاً  ها استان و گرفته شکل باال از چیز همه که ای گونه به اند؛ مرکزی حکومت تابع نیز ها سازمان و گردید محدود

توسعه حقق است و به منظور ت یبه توسعه مل یابیدست ریرگذار در مساث ها بخشیاستانتوسعه در این راستا  .مرکزاند تابع

ومی ای اتخاذ شود. به طور کلی سطوح مدیریت عمسطح ملی و منطقهدر  یزینظام برنامه ر مناسبی با ریتدابا است تالزم 

ح عالی به است. سط های کشور در قالب سه سطح عالی، میانی و عملیاتی قابل طبقه بندی در استان همانند سایر استان

دگان مجلس، استاندار و نماین ،سطوح مدیریت ارشد استانی شامل روحانیون برجسته )به ویژه نماینده ولی فقیه در استان(

های اجرایی، قضات دادگستری و نمایندگان نهادهای انقالب و سطح عملیاتی به سطح میانی به مدیران کل دستگاه
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روحانیون مساجد، معتمدین شهر و نخبگان فعال در عرصه  شوراهای شهر و روستا، رمردم دنمایندگان  ،مدیران محلی

 عمومی مربوط می شود.

 سطوح مدیریت عمومی در استان:  1نمودار 

 
 ماخذ: مطالعات مشاور

ات فضایی سلسله مراتب تقسیمدر ادامه جهت تحلیل و ارزیابی سازمان اجرایی و مدیریت استان بایستی میزان انطباق 

تجویزی برنامه آمایش استان با سطوح مدیریت استان بررسی گردیده تا بتوان با تکیه بر آن میزان تعارضات و کاستی 

 نواحی بوشهر، استان آمایش برنامه پیشنهادی فضاییِ تقسیمات مراتب سلسله های سازمان اجرایی را تدقیق نمود. در

 های شبکه پشتیبان بایست می فضایی ریزی نواحی برنامه ایی استان را تدارک دیده اند. اینساختار فض ریزی برنامه

 چندمرکزی ساختار حامی چندسویه و چندسطحی روابط باشند و بتوانند خدمات و فعالیت سکونت، مراکز همکار

 را موجب گردند. عملکردی )سینرژی( افزایی هم افزایش و شکل داده را استان

 سلسله مراتب تقسیمات فضایی پیشنهادی برنامه آمایش استان بوشهر:  2نمودار 

 

سطح عالی
و استاندار و نمایندگان مجلس( نماینده ولی فقیه در استان)روحانیون برجسته •

سطح میانی
مدیران کل دستگاه های اجرایی، قضات دادگستری و نمایندگان نهادهای انقالب•

یسطح عملیات

گان روحانیون مساجد، معتمدین شهر و نخب، مدیران محلی، و نمایندگان مردم در شوراهای شهر و روستا•
فعال در عرصه عمومی

استان

(سطح عالی)

ریزینواحی برنامه

(سطح میانی)

شهرستان و مرکز سکونت

((عملیاتی)محلیسطح )
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 ماخذ: مطالعات مشاور

استان و تقسیمات فضایی در سطح میانی انطباق نداشته و نمی توانند حالی است که ساختار سطوح مدیریتی  این در

 ساختار در مسئول سطوح میانیِ فقدان غالبا که آنجایی از ف،ضع این رفع کاستی های موجود را پوشش بدهند. برای

 سیستم آمدی ناکار به و منجر نموده فرسایشی را مردم مسایل حل و افزایش را بوروکراسی کشوری، تقسیمات نظام

 ینمنتخب به محلی سطح در عمومی اداره امور واگذاری و تر وسیع اختیارات اعطای را آن الزامات از یکی گردد، می

 با مدیریت شورای برنامه ریزی استان می های محلی حکومت حد تا آنها به مشخص اختیارات اعطای و )شوراها( مردم

ادامه جهت تحلیل  درگردد.  لحاظ استان مدیریتی و گیری تصمیم ساختار طراحی در بایست می امر دانست. این توان

لی ارکان اص ایهای منطقه و ساختارهای سازمانی با تعادل وضعیت سازمان اجرایی، به جهت ارتباط تنگاتنگ نهادها

 سازمان اجرایی استان در سه سطح ملی، استانی و محلی معرفی و وظایف اصلی آنها تبیین و معرفی می گردد؛

 ارکان سازمان اجرایی در استان : 1جدول 

 وظایف اصلی ارکان سطح

 ملی

 کشور ریزی برنامه و مدیریت ـ سازمان

 مربوطه های وزارتخانه ـ 

 مربوطه دولتی های ـ سازمان 

 و ارزیابی، نظارت هماهنگی، مقابله، و جلوگیری ساماندهی، سیاستگذاری،

 ملی سطح در دیگر مراجع با همکاری و پیگیری

 استانی

 ـ استانداری          

 استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان -

 استان  توسعه و ریزی برنامه شورای ـ 

 تخصصی  های ـ کارگروه 

 استانی اجرایی های دستگاه -

 نظارت، پایش مقررات و قوانین و نهاد تصویب مدیریتی مرجع ترین عالی

 استانی سطح در

محلی)شهرستانی و مراکز 

 سکونت(

 ـ فرمانداری                

 شهرستان ریزی برنامه ـ کمیته 

        ـ بخشداری            

 شهرستان اسالمی شورای ـ  

 ها             شهرداری ـ 

 بخش اسالمی ـ شورای

 ها ـ دهیاری

 محلی در سطح مقررات و قوانین ها، برنامه اجرای مدیریتی مرجع ترین عالی

 141، 1534ماخذ: آمایش استان مازندران، مازندطرح، 

ن و نحوه عمل هر الیه به شرح انتقادهای وارد بر آنها و در این بخش از مطالعات، الیه های سطوح مدیریتی استا

 اری موجود تشریح و تبیین می گردد.ضعف های ساخت

                                                      
 یش استان مازندران، جلد دهم مرحله دوممهندسین مشاور مازندطرح، برنامه آما - 1
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ها استانعه توسباشد. در این راستا ارکان سازمان اجرایی در سطح استانی بسیار حائز اهمیت میالزم به ذکر است که 

نظام برنامه  اسبی بامن ریتدابا است تتوسعه الزم منظور تحقق است و به  یبه توسعه مل یابیدست ریاثرگذار در مس بخشی

سطح ملی و منطقه ای اتخاذ شود. در مقیاس منطقه ای این تدابیر می تواند  با انجام تغییرات و اصالحاتی در در  یزیر

ه استان توسع ی در این سطح به عنوان یکی از بازوهای کمک کننده بهنهاد جادیانظام اجرایی در سطح استان و حتی 

دی مناطق در تقسیم بن، در مقیاس منطقه ای می توان شورای مناطق را با ترکیبی از مدیران آمایش استان ها .تحقق یابد

در این سطح از مدیریت موضوعات مشترک بین استان های  . به طوری کهنزدیک تر نمود تحققشش گانه کشور به 

 .همجوار در مناطق تحلیل و ارزیابی می شوند

ها وجود انمناطق و است به توسعه یتوسعه، اشارات یبرنامه ها نیقبل از تدو یدهد، حت یانجام شده نشان م یها یبررس

 یمعرف یاستان توسعه یبه عنوان نهاد متول« و توسعه استان یزیبرنامه ر یشورا»  زیداشته و از برنامه سوم توسعه به بعد ن

العات تواند اط یرسد ساختار و عملکرد آن م یشورا، به نظر م نیاز عمر ا دهه نزدیک به دوشده است. اکنون با گذشت 

ان در ارتباط با ساختار مدیریت در استان بوشهر می توان بی سازان قرار دهد. میو تصم استگذارانیس اریرا در اخت یمناسب

 وان گروه برنامه ریزی، آمایشگروهی تحت عندر بوشهر در حال حاضر کانون اصلی موضوع آمایش در استان  نمود که

. ایدفعالیت می نماستان ریزی معاونت هماهنگی برنامه و بودجه در سازمان مدیریت و برنامهذیل است که  و بهره وری

ته بودجه قرار داش الشعاعتحتهای کشور، همواره آمایش در این معاونت، نه تنها در استان بوشهر که در تمامی استان

ها، اولویت اول ریزی استانداریریزی و چه در دوران معاونت برنامهانحالل سازمان مدیریت و برنامهاست. چه قبل از 

ی نیز ناشی از اهمال و یا سستی نیست بلکه به دلیل حساسیت و لزوم الشعاعتحتامور مربوط به بودجه بوده است. این 

و ریزی )رنامهریزی و بودجه بین امر بان مدیریت برنامهفوریت پرداختن به بودجه استان است. توزیع کارشناسان و کارکن

ریزی های برنامههای قبل از انحالل سازمان مدیریت و همچنین در معاونتجمله آمایش( و امر بودجه در سازمان از

ریزی مهایک یا دو نفر کارشناس پیگیر موضوعات مربوط به برن عموماًها در سراسر کشور مؤید این نظر است. استانداری

ریزی و بودجه در موضوع بودجه فعال می باشند. و بقیه کارشناسان شاغل در مدیریت برنامه انداستانو از جمله آمایش 

بنابراین سازوکار کنونی  به هیچ روی برای مدیریت و نظارت و پیگیری امور مربوط به آمایش کافی نیست. این عدم 

ود شات برنامه آمایش و تهیه و تنظیم برنامه آمایش استان به مشاور واگذار میمطالع معموالًکفایت در شرایطی است که 

و  محیط زیست سرزمین، آمار،آمایش تخصصی سازی برای طرح در کارگروه و تنها پیگیری روند مطالعات و آماده

رخی از است که در ب ریزی است. گفتنیریزی استان بر عهده کارشناسان شاخه برنامهو شورای برنامهتوسعه پایدار 

ریزی در امر بودجه نیز مشارکت دارند و بیشتر وقت این کارشناسان به این موضوع اختصاص ها، کارشناسان برنامهاستان

 دارد.
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 ماًیستقمهایی که در دستگاه های انسانی و تجهیزاتدر بحث آمایش استان و مدیریت و نظارت آن، وجود زیرساخت

و در  (در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و بودجه دارند )معاونت هماهنگی برنامه ر عهدهبمسئولیت پیگیری آن را 

ستان وظیفه ا محیط زیست و توسعه پایدار کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، آمار،عضو در  عنوانبهیی که هادستگاه

 مدیریت آمایش در استان است. ولی کفایتکنند، از دیگر الزامات های کارشناسی و تصمیم سازی را ایفا میبررسی

ت ربط که ضامن به هنگام سازی اطالعانفع و ذی های ذینیروی انسانی متخصص و با تجربه و هماهنگی بین دستگاه

تصویری و آماری الزم برای آمایش استان است، نه در استان بوشهر که در هیچ استان دیگری نیز برقرار نیست. این 

نبود یک سازو کار تعریف شده و الزامی برای هماهنگی و همکاری بین دستگاهی در استان است. در کاستی نمایانگر 

آید که باید در طراحی آیندۀ مدیریت آمایش استان به بحث از مدیریت آمایش استان، این یک کاستی مهم به شمار می

انونی و سازی در استان و بعضی موانع قگیری و تصمیمآن پرداخته شود. وضعیت نیروی انسانی در تشکیالت تصمیم

های نوین نظارت و کنترل توسعه استان، موضوعات مهمی هستند که درادامه به همچنین چگونگی استفاده از زیر ساخت

 وضع موجود آنها در استان پرداخته می شود.

مرانی و هماهنگی امور های مختلف استانداری به ویژه معاونت های هماهنگی امور عدر سطح مدیریت استان بخش

های شها نیز بخاقتصادی و توسعه منابع در مدیریت و اجرای آمایش نقش بسیار مهمی خواهند داشت و در سایر معاونت

مختلف می تواند در پیشبرد برنامه آمایش نقش موثر داشته باشند. همچنین مستند به شرح وظایف و اهداف سازمان 

ه های مختلف تحت عناوین متفاوتی به شرح وظایف خود پرداخته است، بیانگر این مدیریت و برنامه ریزی که در ده

است که غالب مسائل مرتبط با اجرا و مدیریت آمایش در شرح وظایف این سازمان دیده شده است. در این میان معاونت 

برنامه  هند داشت. گروههماهنگی برنامه و بودجه و معاونت آمار و اطالعات بیشترین نقش را در اجرای آمایش خوا

مایش سرزمین نقش اصلی را در این میان ایفا خواهد نمود. آعنوان نهاد کلیدی تهیه سند ه بهره وری ب و آمایش ریزی،

در این راستا، لحاظ نمودن نهاد تهیه کننده اطالعات و پایگاه داده و نقشه های مکانی از این گروه در یک معاونت دیگر، 

رد به ساختار کنونی سازمان در ارتباط با آمایش سرزمین است. چراکه استفاده از پایگاه داده جامع و یکی از ایرادات وا

نقشه های به روز در تهیه و اجرا و نظارت برآمایش یکی از ضروری ترین نیازها است که در صورت نبود هماهنگی و 

ه نقشه و اطالعات مکانی در معاونت آمار و پشتیبانی معاون آمار و اطالعات با مشکل جدی مواجه خواهد شد. گرو

آمایش و بهره وری دارد و در صورت هماهنگی و یا حتی یکپارچگی برنامه ریزی، اطالعات بیشترین ارتباط را با گروه 

این دو گروه یکی از موانع کلیدی آمایش سرزمین که همان نبود پایگاه داده جامع، یکپارچه و به روز است رفع خواهد 

 شد. 
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من های انج دبیرخانهفعال نبودن  ،های ساختار کنونی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانیکی دیگر از ضعف

است. بررسی های نشان می دهد که در حال حاضر این دبیرخانه وجود ندارد، حال  تخصصی و صاحبنظران توسعه استان

مایش است. آز دیگر موانع تهیه برنامه های با کیفیت آنکه عدم استفاده از نظر متخصصین و صاحب نظران بومی استان ا

مایش و تجدید نظر در اولویت های تعیین شده در برنامه آمایش می تواند آوجود این کارگروه در هدایت بر اجرای 

بسیار موثر باشد، ضمن اینکه بهره گیری از نظرات صاحب نظران استان نوعی هماهنگی و همسویی در برنامه های توسعه 

ایجاد می کند که این امر بستر پایبندی به اولویت های تعیین شده در آمایش سرزمین را فراهم نموده و اجرای آن را 

آسان تر می نماید. یکی دیگر از عناصر اصلی مدیریت و اجرای برنامه های آمایش استان بوشهر در سطح استانی شورای 

و  ریزی و توسعه استانت به منظور بررسی ساختار شورای برنامهریزی و توسعه است. در این بخش از مطالعابرنامه

های تخصصی آن، از آیین نامه های مربوطه استفاده شده است. در ارتباط با این شورا تاکنون چهار آیین نامه کارگروه

 به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

 1ریزی و توسعه استانآیین نامه های شورای برنامه :  2جدول 

 1534، 1533، 1565، 1568ماخذ: آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه های تخصصی سال های 
  

ایی هدارند، اما در برخی موارد تفاوت با هم زیادی های مذکور فصل مشترکنامهالزم به ذکر است، اگر چه آیین

امه ریزی و توسعه استان و روند تغییرات آن، در ادنیز حاصل شده است، بنابراین به منظور بررسی ساختار شورای برنامه

. همچنین اضافه شدن آمار به گروه آمایش و محیط می گیردمطالعه قرار مورد  اجمالیهای مذکور به صورت نامهآیین

ها و به روز تواند مسائل و مشکالت مرتبط با دادهاست که می ساختار این کارگروهتغییرات مثبت در یکی از زیست 

                                                      
ای و آمایش سرزمین در ایران، بررسی نظام برنامه ریزی استانی در ایران با تاکید بر ساختار شورای برنامه ریزی مرکز پژوهش های مجلس، مجموعه مطالعات منطقه -2

 15/27/94مورخ  14477و توسعه استان ، شماره مسلسل 

 شرح سال ردیف

1 1382 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی  16/16/1381مورخ  121.127695بنا به پیشنهاد شماره  28/23/1382هیئت وزیران در جلسه مورخ 

ان آیین نامه شورای ( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایر72ماده )« 1»کشور و به استناد تبصره 

 برنامه ریزی و توسعه استان را تصویب کردند.

2 1387 

بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت  29/22/1385مورخ   34918/ت11234وزرای عضو کارگروه موضوع تصویبنامه شماره 

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری  ( تنفیذی قانون برنامه سوم72ماده )« 1»راهبردی رئیس جمهور و به استناد تبصره 

( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، آیین نامه شورای 83اسالمی ایران، موضوع ماده )

 برنامه ریزی و توسعه استان را تصویب کردند.

3 1392 
ماده «  » اد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند بنا به پیشنه 22/27/1392هیئت وزیران در جلسه مورخ 

 ( قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان را تصویب کردند.178)

4 1394 
( قانون برنامه پنج 178ماده )« » ه ریزی کشور و به استناد بند به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنام 17/23/1394هیئت وزیران در جلسه 

 ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان را تصویب کردند.
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کلیات  ی،جمع بند و تحلیلقابل ذکر است که در بخش رسانی آمارهای مورد استفاده در برنامه آمایش را بهبود بخشد. 

وانی به در عن ،نظام مدیریت در انطباق با شرح خدمات متغیرهای اثرگذار و اثرپذیر در ساختار سیاسی و اداری استان

  قرار گرفته است.بررسی و تحلیل  موردشرح بررسی و تحلیل سیاسی، اداری و سازمانی، 

و اثرگذار  اتییح ارییک مسئله بس یاتوسعه منطقه همانگونه که در مطالعات تحلیلی ساختار سیاسی اشاره گردید،

وسط نظام ت یاستهیشا ریاست توجهات و تداب یمنظور تحقق آن ضروربه توسعه ملی است و به ابییدست ریدر مس

 یه توسعه به آن روب ابییدست ریدر مس ایدن یاز کشورها یاریشود. یکی از اقداماتی که بس دهیکشور اندیش یریگمیتصم

 اراتیخی اختهدف تفویض بر و توسعه استان با یزیربرنامه یشورا لیاست. بحث مربوط به تشک ییاند تمرکززداهآورد

حتی  ،دهدیانجام شده نشان م یهایبررس .خرد جمعی  مطرح شده است یمبنا استانی که بر یبه نهادها یمرکز ینهادها

جود داشته و ها ومناطق و استان "و توسعه استان یزیربرنامه یراشو"توسعه، اشاراتی به توسعه  یهاقبل از تدوین برنامه

 عنوان نهاد متولی توسعه استانی معرفی شده است. به زیاز برنامه سوم توسعه به بعد ن

 لزاماًااصلی ترین منابع گازی کشور را داراست،  و باشدیم زیخنفتاینکه استان بوشهر استانی  وجود بااز سویی 

سی مسائل و مشکل صادرات برر ،ی و توسعهزیربرنامهی در شورای رنفتیغمورد مسائل توسعه صادرات  در ستیبایم

فتی گیری در مورد توسعه صادرات غیرنبررسی و تصمیم "ل"در بند  . این در حالی است کهشده و به شور گذاشته شود

این موضوع از این حیث حائز اهمیت است ی به تصویب نرسیده است. امصوبه گونهچیهی ذکر شده هاسالطی استان 

که در سطح استان تاثیرگذاری های وزارت نفت به وضوح آشکار بوده و بحث انرژی از اهم مسائل کشور در حال 

اما در مجامع بین المللی و ملی استان بوشهر صرفا به جهت جنبه مکانی مورد توجه بوده و این تاثیرات  ،توسعه ایران است

 افراد تصمیم ساز در عرصه محلی می گردد. منجر به حضور

ه علیرغم ک سازدیمما را به این حقیقت رهنمون  گذشتهی هاسالطی  و توسعهی زیربرنامهبررسی مصوبات شورای 

الت مربوط به اعتبارات و حل مشک مسائلتالش مدیران استان در برگزاری هرچه بهتر جلسات در راستای وظایف شورا، 

  .ی استان را فراهم ننموده استهادغدغهی اجرایی، مجالی برای بررسی دیگر هادستگاهی انهیهزاعتبارات 

ه تخصصی در نظر گرفت یهاکارگروه یاز وظایف برا عییوس فی، طدهندیاجرایی این شورا نشان م یهانامهنییآ

 رسدینظر م د برنامه است و بهها مستلزم وجوشده است. این در حالی است که تحقق هرکدام از آن وظایف و خواسته

 خارج است.  ی اجرایی استانهامالی و انسانی دستگاه تیها از ظرفهمزمان آن شبردیاز موارد، پ یاریدر بس

صورت  هژیها در رابطه با تعامل با منطقه وآن یمرکز یهاکه توسط سازمان یاز اقدامات ییاجرا یهااز دستگاه یبرخ

مختلف  لیبه دال ییاجرا یهااز دستگاه یبرخهمچنین  .باشدیروز نمها بهاطالعات آن نکهیا ای انداطالعیب ای ردیگیم

م ها منوط و مشروط به فراهبرنامه یبرخ یاند. اجراشده را نداشته نیتدو یهانمودن برنامه یاتیعمل یبرا یتحرک جد
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رنامه ب یعدم اجرا ای ازیامکانات مورد ن هیعدم ته لیکه به دل باشدیم یگریبرنامه د یاجرا ایامکانات و  یشدن برخ

ابط و متمادی گذشته رو یهاواقعیت آن است که طی سال است. نشده ریپذها امکانبرنامه نیشدن ا یاتیعمل ن،یشیپ

 بتمثای خاص این روابط چندان داشته و جز در دوره یشدید نفت و مدیریت ارشد استان نوساناتتعامالت صنعت 

تعامل با صنعت نفت، در زمان توسعه میدان گازی پارس و ترین دوره برقراری مدیریت ارشد استان ت. مهمنبوده اس

  .استتشکیل کمیسیون تعامل با پارس جنوبی صورت گرفته  با جنوبی 

ه منطق های کمیسیون تعامل باریزی استان اهم فعالیتمستندات ارائه شده توسط سازمان مدیریت و برنامه بر اساس

انجام گرفته است اما پس از تغییر دولت وقت و با تغییراتی که  1384تا  1382های ویژه اقتصادی انرژی پارس طی سال

امل روند تعامل این کمیسیون با منطقه ویژه رو به افول نهاد. کمیسیون تع کمکمدر سیستم مدیریتی کشور ایجاد گردید 

دهی جهت برآوردن ی و سازمانسازآمادهنامه مصوب با هدف نحوه نبا منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس طبق آیی

های تدر ابتدای راه پیشرف .نیازهای زیرساختی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و حوزه نفوذ آن شکل و ظهور یافت

یانه راه و در م ی داشته باشد اما دردر پهای توسعه هرچه بیشتر استان را توانست زمینهچشمگیری نیز حاصل شد که می

توان گفت هویت می تینها دراوج فعالیت این کمیسیون با تغییر سیستم مدیریتی دستخوش تغییرات تدریجی شد و 

 قانونی این کمیسیون و اهداف آن به دست فراموشی سپرده شد. 

 تحلیل وضعیت سازمان اجرایی و مدیریت آمایش استان:  3جدول 
 ریزی و تصمیم گیری رنامهب نظام

 شکل گیری بسترهای قانونی و سازمانی واگذاری و تفویض اختیار ات دولتی در مقیاس محدود

 گیری برنامه آمایشریزی و تصمیمهای یکپارچه اطالعات مکانی به عنوان مبنای نظام برنامههای کالن کشور بر ایجاد زیرساختتأکید برنامه

 تصمیمات سیاسی و اقتصادی منطقه و حتی کشوربه دلیل وجود منابع عظیم انرژی در استان تاثیر گذاری بر قابلیت

    وجود تفکر مدیریت مشارکتی در مدیران عالی رتبه استان

 سازمانی و نظام گردآوری و تبادل اطالعات -فراهم نبودن زیرساخت های پیوندهای بین نهادی

 ولت الکترونیک های مناسب جهت استفاده از دنبود زیرساخت

 ریزی، نظارت و پایش برنامه آمایش گیری، برنامههای الزم برای تصمیمفقدان نظام تولید و انتشار داده

 ریزی  برنامه تمرکزگرایی

 اجرا و مدیریت نظام

 و پا گیر نهادینه شدن تفکر سنتی در سازوکار و بدنه مدیریت دولتی،ظرفیت پائین منابع انسانی و قوانین و مقررات دست

 هاعدم ثبات مدیریتی در برخی سازمان 

 های استانظرفیت پائین منابع انسانی از نظر کیفی در بعضی سازمان 

 هاهای کالن و هماهنگی بین سازمانریزی و توسعه استان جهت انجام برنامهوجود شورای برنامه

 های بین سازمانی در ارتقاء عملکرد وجود رقابت

 ت نظام تصمیم گیری و مدیریت بین نقش های فرا استانی )در بخش انرژی( و سطوح تصمیم گیری استانیناهماهنگی و گسس

 های اجرایی های اجرایی استان و فقدان رویکردهای آمایشی و فضایی در سازماننهادینه شدن رویکردهای بخشی در سازمان

 ه در سطوح پائین تر از سطح استان عدم تناسب نظام سازمانی مدیریت با برنامه ریزی فضائی به ویژ

 شکل گیری کارگروه های تخصصی و اندیشکده های تصمیم سازی و آشنائی بدنه کارشناسی استان با مفاهیم علمی در حوزه برنامه ریز ی فضائی 



 توسعه تی ریمد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021300308RE102971225 م 

 

9 

 اعطای حق اختیار به کمیته برنامه ریزی شهرستان

 ایشهای متولی آمعدم هماهنگی و ضعف در یکپارچگی بین سازمان

 بودجه ریزی نظام

 مشکالت اختیارات بودجه ای شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها 

 سیستم اجرای جهت موردنیاز تعریف سرفصل های عدم و محصوالت شده تمام بهای تعیین در شده تعدیل نقدی حسابداری سیستم ناتوانی

 مربوطه؛ مراجع توسط تعهدی حسابداری

 عملیاتی؛ ریزی بودجه مراحل اجرای در نظارت جهت عملیاتی حسابرسی تدوین به نیاز و فعلی سابرسیح و نظارت سیستم ناتوانی

 قوانین؛ اصالح لزوم و عملیاتی ریزی بودجه سیستم با مغایر قوانین وجود

 عملیاتی؛ ریزی بودجه اجرایی های مولفه کردن نهادینه و ایجاد و تعیین در مربوطه مراجع ناتوانی

 محصوالت؛ شده تمام قیمت محاسبه جهت موجود نیروهای ناتوانی و الیتهافع گستردگی

 از موضوعات کالن وجود دارد؛ غفلت کار می شود و امکان یعملیاتی خرد نگر بوده و محو در فعالیتها و عملیات اجرا یبودجه ریز

 اه اجرایی؛مالی موجود در هر دستگ یها مشخص نبودن مرجع و مقام پاسخگو در ارتباط با فعالیت

 ماخذ: جمع بندی مطالعات مشاور در مجلد بررسی و تحلیل سیاسی، اداری و سازمانی

 

 طراحی نظام مدیریت آمایش استان -1-6-1-2

عنصر مدیریت در هر ساختاری جزء عناصر اساسی و مهم جهت اداره، نظم بخشیدن، هماهنگی و پیشبرد اهداف 

نیز به عنوان یک سیستم که دارای عناصر متعدد و مرتبط با یکدیگر است  گردد. منطقهمجموعه و ساختار محسوب می

نماید، از نیاز به مدیریتی کارآمد مستثنی نیست. نظام مدیریتی در منطقه موظف است در راستای و اهدافی را پیگیری می

حقق این ین تداخل در مسیر تای ساماندهی کند تا کمترکار عناصر مختلف را به گونهوتأمین شرایط زندگی سالم، ساز

وجود آید. به منظور دستیابی به منطقه ای قابل سکونت و سالم، الزم است مردم، نهادهای مردمی و مدیران با امر به

ا و هیکدیگر همکاری و مشارکت داشته باشند. چگونگی این تعامل در طول تاریخ و در کشورهای مختلف، تفاوت

 شده است. در مجموع مدیریت های گوناگونی در شیوهه همین امر منجر به پیدایش مدلدهد کهایی را نشان میشباهت

 برنامه های از درآوردن بسیاری اجرا به که می دهد نشان کشور در منطقه ای توسعه برنامه ریزی نظام دهه چندین تجربه

 همچنین و رویه ای قانونی، اری،متعدد ساخت مشکالت وجود آنهاست. تدوین از دشوارتر و مهمتر مراتب به توسعه

 دولتی نهادهای و دستگاه ها میان هماهنگی و عدم همکاری کنار در مسئول نهادهای سازمانی درون ظرفیت های ضعف

برنامه  از بسیاری نشدن اجرایی زمینه ای دالیل از مردمی و بخش خصوصی مشارکت سازوکارهای ضعف یا و فقدان و

استان  سطح در خاص صورت به فضایی و آمایشی برنامه های با ارتباط در و عام طوربه  کشور سطح در توسعه های

 کشور می باشد. های

 بازنگری مشخص مورد مقاطع در است الزم و بوده دستوری – ارشادی اسنادی سرزمین، آمایش اسناد اینکه جهت به

 عملیاتی و امور جاری بر تنها که شود می طراحی ای گونه به استان آمایش مدیریت و اجرایی نظام لذا گیرند، قرار
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 های ظرفیتتاکید نداشته باشد و عالوه بر این  استان آمایش دار اولویت های طرح پیشبرد نظیر موجود برنامه اجرای

 اسناد در ظرفیت بازنگری استان، فضایی توسعه روندهای رصد ضمن تا بیند می تدارک نیز را برنامه ارزیابی و نظارت

 کالبدی، - فضایی توسعه راهبری و هدایت بتواند بایستی استان آمایش مدیریت نظام لذا .آورد پدید را ستانا آمایش

 به ، نظارت و اجرا گیری، تصمیم سازی، تصمیم زمینه در محتوایی و ای رویه همگرایی بر تاکید با استان را عملکردی

  .ندک دنبال یکپارچه مدیریت تحقق الزامات به منظور دستیابی

 و وضعیت موجود در استان مدیریت ساختار بررسی به بایست می ابتدا فوق موارد دقیق بررسی برای رو این از

 که است بدان علت امر پرداخت. این استان آمایش برنامه در استان فضایی تقسیمات مراتب سلسله وضعیت پیشنهادی

 دستیابی هدف با را های موجود خالء موجود، مدیریتی ساختار اب انطباق عین در که داد پیشنهاد مدیریتی سازوکارِ بتوان

آمایش ارتقاء دهد. با مطالعه الگوی غالب  برنامه پیشنهادی فضاییِ تقسیمات مراتب سلسله با متناسب مدیریتیِ ساختار به

ر م مدیریت محلی کشواساسی در نظا ارکانعنوان  بهو دهیاری شهرداری  ،شورای اسالمیفرمانداری،  در ایران، مدیریت

ری امور ریزی، هدایت و راهبگذاری، برنامهبه عنوان نهادهایی محلی، وظیفه سیاست دستگاه هاقابل بررسی هستند. این 

هم  ، نهادهایینهادهاشهر و روستا را در کوچکترین مقیاس برنامه ریزی)محلی( بر عهده دارند. در کنار این شهرستان، 

لی نهادهای محرسانند. ای و ملی( وظایفی را در ارتباط با استان و مدیریت آن به انجام میدر سطوح فرامحلی )منطقه

های خود به حوزه عملکرد، طرح و برنامه این ارکان ها و برنامهگیری، تهیه و اجرای طرحهنگام تصمیم موظف هستند

ای اسالمی، هیأت دولت، شورای عالی توان از مجلس شورفرادست توجه نمایند. از جمله این نهادهای فرادست می

ریزی کشور)سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی(، وزارت شهرسازی و معماری، سازمان مدیریت و برنامه

 های کشور و ... نام برد.ها و دهیاریراه و شهرسازی، وزرات کشور، سازمان شهرداری

ها و نهادها در تمامی سطوح وظایف خاص خود را در نظام مدیریت مانها، سازهای این وزارتخانهها و شعبهاداره

یک از این نهادها به تناسب جایگاه و اهمیت  دار هستند. الزم به ذکر است که تنوع، میزان نفوذ و اثرگذاری هرعهده

 مراتبی سکونتگاه ها، متفاوت خواهد بود. محدوده مورد بررسی در نظام سلسله

چنانچه از جدول ذیل  نماید.یک را ارایه می و وظایف مدیریتی هر درگیر در ساختار مدیریت جدول زیر نهادهای

ای )استان و شهرستان( و در نهایت سطح محلی قابل بررسی است. در قالب سه سطح کلی ملی، منطقه آید، مدیریتبرمی

ها نیز متفاوت خواهد وع مداخله و وظیفه آنهای دخیل و درگیر در امر مدیریت و نبه تناسب هر سطح نهادها و سازمان

توان این وظایف را در چهار حوزه دسته بندی بود. پیرامون وظایف سطوح مختلف مدیریتی در ایران، به طور کلی می

 نمود:
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گذاری امور، هماهنگی و راهبری امور، حقوق و ضوابط، گیری و سیاستتصمیم گذاری شامل:وظایف سیاست

 امور.کنترل و نظارت 

 ، امور اقتصادی و مالی.ریزی، برنامهمطالعات ریزی شامل:وظایف برنامه

خدمات ترافیکی و حمل و نقل ها و تجهیزات، خدمات، خدمات ایمنی، ، زیرساختعمران امور اجرایی شامل:

 ، فضای سبز، زیباسازی، خدمات فرهنگی و اجتماعی.عمومی

های گوناگون ساختمانی و صنفی، امور های مردمی، صدور پروانهپاسخگویی به درخواست امور اداری شامل:

 حقوقی و رفاهی پرسنل.

 (.1392پذیرد )پرهیزکار و فیروزبخت،این وظایف بسته به موضوع، از سوی یکی از ارکان مدیریت انجام می

 هاران و وظایف مدیریتی آنهای دخیل در ساختار مدیریت مناطق اینهادها و سازمان : 4جدول 

 نهاد/ سازمان سطح

 وظیفه مدیریتی

سیاست 
 گذاری

قانون 
 گذاری

ریزی/ بودجه ریزیبرنامه هماهنگی
تخصیص 

 بودجه

 مدیریت
-کالبدی نظارت

 فضایی
 اقتصادی

-کالبدی
 فضایی

 اجرایی فضایی اقتصادی

لی
م

 

مجلس شورای 
 اسالمی

* *         

       * *  * هیأت دولت
شورایعالی 
معماری و 
 شهرسازی

*    *      

سازمان مدیریت 
ریزی و برنامه

 کشور
*   *   *  * * 

وزارت راه و 
 شهرسازی

*  *        

 *  *    * *  * وزارت کشور
سازمان انرژی 

 اتمی ایران
* * * * * *   *  

های وزارتخانه
 بخشی دولتی

*  * *    *  * 

قه
نط

م
ی )

ا
ان

ست
هر

 ش
ن و

ستا
ا

) 

 *  *    * *  * استانداری

-شورای برنامه

ریزی و توسعه 
 استان

*    * * *    
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 نهاد/ سازمان سطح

 وظیفه مدیریتی

سیاست 
 گذاری

قانون 
 گذاری

ریزی/ بودجه ریزیبرنامه هماهنگی
تخصیص 

 بودجه

 مدیریت
-کالبدی نظارت

 فضایی
 اقتصادی

-کالبدی
 فضایی

 اجرایی فضایی اقتصادی

سازمان مدیریت 
ریزی و برنامه

 استان
*     * *    

سازمان مسکن 
 و شهرسازی

    *      

سازمان جهاد 
 کشاورزی

    *   *   

 *  *    * *  * هافرمانداری
شورای اسالمی 

 ستانشهر
*  * *    *  * 

-شورای برنامه

 ریزی شهرستان
*  * * * *     

ها و اداره
های ارگان

 1بخش دولتی
       * *  

لی
مح

 

شوراهای 
اسالمی شهر و 

 روستا
*  * *    *  * 

و  هاشهرداری
 دهیاری ها

       * *  

 و تکمیل مشاور 1533همکاران،پور و ، نقل از الله1564های شهری و روستایی، مأخذ: مرکز پژوهش

 

در اینجا )گیری به طور کامل برمبنای سطوح عملکردی ملی، منطقه ای در ادامه وظایف مدیریتی همه ارکان تصمیم

و محلی تشریح گردیده است. همانگونه که مشاهده می گردد بر مبنای تقسیم وظایف  منظور استان و شهرستان است(

ونگذاری برگرفته است. وظیف قان سطح ملی، برخی سطوح منطقه ای و محلی را در صورت گرفته سیاست گذاری تمامی

صرفا در حوزه سطح ملی صورت پذیرفته و بیشترین سطح دخالت الزم در حوزه مدیریتی میانی به حوزه هماهنگی 

ر خصوص ی داختصاص دارد. از سویی حوزه مدیریت فضایی و اجرایی نیز در سطوح محلی بیشتر می باشد. به عبارت

جزییات نقش پذیری سطوح برنامه ریزی بایستی به تفکیک تحلیل و ارایه نظر صورت پذیرد و به طور قطع نمی توان 

  ست.اگفت که سطح میانی دارای ارتباطات باال به پایین و یا پایین به باال در کدام یک از حوزه های تصمیم گیری 

                                                      
 اداره کل بنادر و دریانوردی از جمله ارگانهای بسیار تاثیرگذار در مسیر توسعه به شمار می رود. در سطح استان بوشهر -1
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 ینتبیین اصول موثر در مدیریت سرزم-1-6-1-2-1

 اصلی و ابزارهای سازوکارها کلی برآیند بوشهر، استان آمایش اجرایی برنامه مدیریتیِ و گیری تصمیم ساختارهای

 تحوالت این تأثیر و تحت اند مرتبط اجتماعی و اقتصادی سیاسی، های پیشرفت با ساختارها این است. آن سطح در

 های عرصه در بوشهر آمایش استان برنامه اجرایی وکارهایساز پیشنهادیِ چارچوبِ در ترتیب، بدین گیرند. می قرار

 تقسیمات نظام با متناسب را ساختار تواند این می تغییراتی نوع چه فضایی،-کالبدی و اقتصادی اجتماعی، محیطی، زیست

 ساییشنا رو ازین .بود خواهد آمایش برنامه پیشنهادی مدیریت نظام طراحی برای بحث مورد موضوع دهد، شکل آمایش

 کشوری تقسیمات نظام در موجود خالء رفع و آمایش بنیادین برنامه اهداف بررسی سرزمینی، مدیریت در بنیادین اصلِ

 .سازد فراهم نظر مورد طراحی برای را زمینه مناسبی تواند می آمایش، تقسیمات نظام با متناسب

 مدیریت آمایش نظام برد، می رنج محتوایی و ای رویه واگرایی از استان، سرزمینی مدیریت سیستم که آنجایی از

 تصمیم زمینه همگرایی در بر تأکید با را استان عملکرد کالبدی، - فضایی توسعه راهبری و هدایت بتواند بایستی استان

  .کند یکپارچه دنبال مدیریت تحقق الزامات به دستیابی منظور به نظارت و اجرا گیری، تصمیم سازی،

 تا کند نظر مى صرف خود کامل اقتدار اعمال از سیاسى یا اجتماعى سازمان آن طى که ستا فرایندى همگرایى

 نسبت ها، سازمان اعضاى که این از است عبارت واگرایى آن مقابل در برسند. مشترکى اهداف به بتوانند آن پرتو در

 چشم آید مى دست رهگذر به این از که منافعى از تبع به و ورزند امتناع خود چارچوب از خارج برتر اقتدار قبول به

 در موجود خالء که باشد بنیادی می تواند اصول از یکی اى منطقه همگرایى خصوص به همگرایى اهمیت کنند. پوشى

 برطرف نواحی( سطح )ایجاد آمایش پیشنهادی برنامه ساختار با تناسب در را توسعه مدیریت و کشوری تقسیمات نظام

 .سازد

 این به فضایی عرصه توسعه در ریزی برنامه تحت واحدهای که راستاست این در همگرایی ردازانپ نظریه کلی ایده

 انفرادی گیری از تصمیم بیشتر موضوع چند یا یک در مشترک گیری تصمیم عملیِ منافع که رسند می بندی جمع

. در ارتباط با استان ندحرکت می کن باالتر سطوح به مشترک همکاری پائین در سطح یک از ترتیب این به و است

به نظر می رسد قرارگیری شورای برنامه ریزی استان در رأس هرم تصمیم گیری استان و به تبع آن قرارگیری بوشهر 

، هر دو به عنوان شوراهایی ترکیبی از سازمان کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، آمار، محیط زیست و توسعه پایدار

تواند مفهوم استفاده از خرد جمعی و همگرایی سازمانی را در سطح مدیریت عالیه های متعدد استانی تا حدودی می 

 استان تأیید و تثبیت کنند.
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 آمایش استان اجراییتدوین سازوکار های -1-6-1-2-2

نظام پیشنهادی مدیریت آمایش با توجه به برداشت از مفهوم آمایش سرزمین متفاوت خواهد بود. آمایش سرزمین به 

برنامه توسعه فضایی که متمرکز بر ابعاد تعادل فضایی و دستیابی به یکپارچگی و توسعه پایدار فضایی است عنوان یک 

بیشتر متمرکز بر موضوعات مکان محور خواهد بود، لذا در این صورت نهادها و دستگاه هایی که در این حوزه فعالیت 

آنچه که از شرح خدمات برنامه  در این راستارفت. دارند در چارچوب نظام مدیریت و اجرای آمایش قرار خواهند گ

آمایش برداشت می شود، آمایش به عنوان یک برنامه فرابخشی و همه جانبه غالب ابعاد توسعه استان را شامل می شود و 

 ها درفرهنگی و نیز راهبردها و سیاست-محدود به ابعاد فضایی توسعه نیست. ارائه راهبردها برای بخش های اجتماعی

اداری تاکید بر این است که برنامه آمایش همه ابعاد توسعه استان را شامل -خصوص نظام تصمیم گیری و مباحث سیاسی

می شود. در این چارچوب مدیریت آمایش معادل مدیریت توسعه استان خواهد بود و فراتر از ابعاد فضایی آمایش عمل 

تار م مدیریت آمایش و تفکیک آن از نظام مدیریت توسعه ارائه ساخخواهد کرد. از طرفی دیگر تاکید بر ابعاد فضایی نظا

 متناسب را دشوار تر و شاید بی معنی خواهد کرد. 

 در باشد، لذا می بر هزینه و بر زمان بسیار امری اجرایی های دستگاه وظایف شرح و اهداف در تغییر که آنجا از

 های وظایف دستگاه شرح و اهداف قانونمند بستر با اجرایی اتاقدام و برنامه تا گردد می تالش برنامه از گام این

 جهت گام این در .گردد اجتناب همپوشانی دارای وظایف و اهداف از است امکانپذیر که آنجا تا و یافته انطباق اجرایی

 در شده یفتعر کار گردش با توان می یابد، ضرورت نیاز این برنامه اجرای در فرآیند چنانچه پایش و نظارت اجرا،

 در پروگرام مسئول های دستگاه تمامی که پیش تر ذکر شد همانگونه .نمود فراهم آن را تحقق زمینه اجرایی ساختار

 چنانچه که مشاهده می گردد گردید. مشخص ها آن اصلی وظایف و معرفی بوشهر استان آمایش برنامه اجرایی های

 امر این دستگاه ها جهت تعدد به باشد دستگاه ها این میان کار گردش و سطوح بازچینی برنامه از بخش این خواسته

 این در لذا شود. داده جامع پوشش فرآیندی در ها دستگاه این چینش و تعریف که است ضروری و نبوده امکانپذیر

 در است. گردیده بندی صورت آنها میان کار و گردش سطوح بازچینی و انتخاب اجرایی های دستگاه موثرترین گام

شهرستان و  (2میانینواحی برنامه ریزی )، (1کالنعالی استانی )سطح اصلی  3های پیشین مشخص شد که بررسی

همانگونه که در بخش تحلیل مدیریت استان مشاهده می شود، سطوح  .در مدیریت استان بوشهر وجود دارند (3خرد)

 موجود وضعیت اساس بر سان بدینندارند. مدیریت در سطح استان بوشهر با یکدیگر ارتباط معنادار و مطلوبی 

                                                      
macro 1 

mezo 2 

micro 3 
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 شود پیشنهاد گونه ای به استان آمایش مدیریت نظام می شود طراحی سعی استان، آمایش مدیریت و اجرایی سازمان

 داشته باشد و را موجود سازوکارهای با انطباق حداکثر موجود، سازمانی و ظرفیت های قانونی از جستن بهره ضمن که

 در هم( دست اندرکار نهادهای و همکاری هماهنگی سازوکار منظر از بیشتر که می شود پیشنهاد ه ایگون به نظام این

 طراحی راستا، این در کند. پیشنهاد را جدید بتواند رویه های استان آمایش ،)آن از تر پایین سطح در هم و استان سطح

 :می گیرد قرار مدنظر سطح سه در استان آمایش مدیریت نظام

 سطوح طراحی نظام مدیریت آمایش استان:  3ر نمودا

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مطالعات مشاورخذما

 الف( پیشنهاد ساز و کار مدیریت آمایش در سطح استان : 

ذاری، گ راستا با آن وظایفی همچون قانون گذاری است که هم تساطح وظیفه غالب ارکان مدیریتی، سیدر این س

ریزی، مدیریت و نظارت را برعهده دارند. در این سطح نیاز است تا سازمانی برای ریزی، بودجهامههماهنگی، برن

دار تدقیق وظایف و هماهنگی میان بخشی در مدیریت سطح کالن عمل نماید که استانداری و سازمان مدیریت عهده

ارت های تابع وز ص نیرو، شرکتستراتژیک در خصوطرفی در مورد شهرهایی با موقعیت ااین موضوع هستند. از 

ریزی دارند. از برآیند این نکات ای را در ساختار مدیریت و برنامهنفت و سازمان انرژی اتمی نیز جایگاه ویژه

، به بهبود و ارتقا تعامل سطح کالن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان توان با افزایش قدرت استانداریمی

 مدیریت دست یافت. 

 در(  فضایی مدیریت و برنامه ریزی ساختن برای نهادینه تالش استان آمایش مدیریت سازوکار تدوین زا هدف

 نظام می باشد؛ آن تابعه شهرستان های و استان مدیریت در نظام مستقل الیه ای به عنوان  )بخشی اجرایی امور کنار

 آن اساس بر که نماید لیستی چک به تبدیل را آن عملیاتی و راهبردی و مولفه های آمایش برنامه بتواند که مدیریتی

 و بودجه ریزی در به ویژه و استان پروژه های و طرح ها برنامه ها، تصویب و بررسی کالن استان، برنامه ریزی در

  )عالي( سطح استان

 )مياني( سطح نواحي برنامه ریزی

 )محلي( سطح شهرستان
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 و تخصیص اقدام برنامه، هیچگونه عملکردی بخش های و شهرستان ها به استانی و ملی عمرانی تخصیص بودجه های

 نشود. پذیرفته آمایش استان برنامه با مغایر پیشنهاد هیچ و نگیرد صورت استان آمایش برنامه از ارجخ بودجه ای

 آمایش با نوعی به آنها اقدامات و فعالیت ها که دارد وجود عملکرد استانی در استان بوشهر نهادهای زیادی با حوزه

 دارای سازمان ها این عمده بخش حال این با دهد. قرار ثیرتا تحت را استان می تواند آمایش یا و می یابند ارتباط استان

مشاهده  آنها در فضایی -آمایشی  رویکرد که است گونه ای به آنها فعالیت های و وظایف شرح بوده و بخشی کارکرد

  )و ششم پنجم ،سوم، چهارم برنامه جمله از( کشور توسعه پنج ساله اخیر برنامه های در که است حالی در نمی شود. این

 ریزی برنامه شورای به می توان آن جمله از که است شده پیش بینی استان سطح در آمایش مدیریت برای سازوکارهایی

 چارچوب در عمل به ملزم بخشی و اجرایی و سازمان های دستگاه ها سایر که فرادستی نهاد عنوان به استان توسعه و

 آمایشتخصصی  کارگروه همچون شورا این زیرمجموعه های همچنین کارگروه و هستند آن تصمیمات و مصوبات

اشاره نمود. در این راستا اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با  استان پایدار توسعه و زیست محیط آمار، ،سرزمین

 کانای از جمله ارکارکرد و وظیفه هدایت و کنترل ساماندهی و مدیریت یکپارچه سواحل در امر مدیریت منطقه

 تاثیرگذار محسوب می شود.

تخصصی آمایش سرزمین،  کارگروهحاضر جلسات  حال در اینکه به توجه با نیز هدف این به دستیابی منظور به

برگزار می شود و همچنین گروه  در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استاناستان  پایدار توسعه و زیست محیط آمار،

ر مجموعه معاونت هماهنگی برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی برنامه ریزی، آمایش و بهره وری د

گروه برنامه  محوریت با استان آمایش برنامه ارزیابی و دائم پایش نهاد می شود پیشنهاد استان بوشهر وجود دارد. بنابراین

این  بگیرد. شکل پایدار توسعه و زیست محیط تخصصی آمایش سرزمین، آمار، کارگروه ریزی، آمایش و بهره وری و

 نهادهای دولتی، از مجموعه ای که داشت خواهد شورایی ماهیت و بوده خصوصی نیمه/دولتی نیمه نهادی نهاد،

 مطالعات حوزه در واجد صالحیت خصوصی نهادهای یا و دانشگاه ها همچون تخصصی نهادهای و مردمی خصوصی،

  داشت. خواهند رکتمشا فضایی در آن برنامه ریزی و جغرافیایی

 ابالغ و از تصویب بعد استان اجرایی سازمان های و دستگاه ها کلیه که است گونه این به نیز نظارت این فرایند

 ارزیابی و پایش دائم نهاد از طریق پروژه، یا و برنامه گونه هر اجرای از قبل که بود خواهند ملزم استان آمایش برنامه

 مشخص را استان آمایش برنامه با جهت گیری های آن انطباق عدم یا و و بهره وری انطباق برنامه ریزی، آمایش درگروه

 که( استان آمایش برنامه پایش و ارزیابی شاخص های با رصد نیز ارزیابی و پایش دائم نهاد ،آن بر عالوه سازند.

 قرار گروه این اختیار در ارداستاند فرمت های چارچوب در بخشی سازمان اجرایی و دستگاه ها توسط آن اطالعات

تخصصی  کارگروه به را آن روی پیش مشکالت و موانع و استان آمایش برنامه اجرایی شدن روند ،)گرفت خواهد
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 نیاز صورت در و الزم تصمیمات نیز کارگروه این و داده گزارش پایدار توسعه و زیست محیط آمایش سرزمین، آمار،

خواهد  ارائه استان توسعه و برنامه ریزی شورای به را استان آمایش برنامه زنگریبا خصوص در مورد نیاز پیشنهادات

گروه برنامه ریزی،  با استان بخشی /اجرایی نهادهای و سازمان ها هماهنگی و همکاری چارچوب راستا، این در نمود.

 و مرجع عنوان عالیترین به راستاندا توسط و شده تهیه استان توسعه و برنامه ریزی شورای توسط آمایش و بهره وری

 احیای مصوبه مفاد به توجه با البته .شد خواهد ابالغ استان اجرایی دستگاه های کلیه به استان در دولت عالی نماینده

برنامه  و مدیریت سازمان می توان استان ها، و برنامه ریزی مدیریت سازمان و کشور برنامه ریزی و مدیریت سازمان

 ارتباط در ویژه به استان غیراجرایی و اجرایی نهادهای و سازمان ها محوری هماهنگ سازی نهاد عنوان به را استان ریزی

 .نمود قلمداد عمرانی و فعالیت های اقدامات با

 ب( ساز و کار پیشنهادی مدیریت آمایش در سطح نواحی برنامه ریزی استان

 حمل شبکه های استان، فعالیت نظام و ساختار ی،شهر نظام طبیعی، شاخص های شرایط و از مجموعه ای اساس بر

های برنامه محدوده استان، فضایی سازمان ویژگی های مجموعه اساس بر کلی طور به و استان و دسترسی پذیری نقل و

 متفاوتی شرایط و ویژگی ها دارای کارکردی لحاظ از ویژه به پهنه ها این گردید؛ تعریف بوشهر استان سطح در ریزی

  .برد کار به آنها همه برای یکسانی الگوی نمی توان نیز برنامه ریزی لحاظ از بنابراین ،هستند به همدیگر نسبت

ه برنامه های عمد در این سطح، هیچگونه ارکان مدیریتی به صورت اختصاصی تدارک دیده نشده است که از ضعف

ی ها، ادارات و شوراهای مختلفسازمانتانی(، های آمایش استانی محسوب می گردد. اما در سطحی پایین تر)سطح شهرس

ریزی، بودجه ریزی، مدیریت و گذاری، قانون گذاری، هماهنگی، برنامهوجود دارند که وظایف گوناگون سیاست

ترین ناهماهنگی در این سطح صورت گیرد؛ عالوه بر تاثیر مشخص بر سطح میانی، نظارت را برعهده دارند. اگر کوچک

های اجرایی در سطح خرد می شود. حال این موضوع در مورد نواحی استان بوشهر، نیاز به اداره برنامهموجب عدم تحقق 

همکاری و هماهنگی آمایش نواحی برنامه توان از ها است. بدین ترتیب مییا سازمان در راستای اعمال این هماهنگی

د پتانسیل توانهای استانی و شهرستانی میو چالشزیرا اشراف این گروه بر مسائل  ،، استفاده کردریزی استان بوشهر

 . باشدمدیریت )عالی( و کالن )محلی(مناسبی در راستای بهبود تعامالت میان سطح خرد

، هرچند متفاوتند هم با عملکردی و کارکردی نظر از ماهیتاً در مجموع اذعان می گردد که نواحی تدارک دیده شده

 یک از هر برای نیز متفاوتی توسعه ای و آمایشی برنامه های بنابراین انند باشند،می تودارای تخصص های مشابهی نیز 

 پیشنهاد برنامه ریزی لحاظ از شاخص ها از مجموعه ای اساس بر صرفاً نواحی این حال با این است. شده پیشنهاد آنها

 نواحی این مدیریت برای وکاریساز استان سازمانی و اداری سیاسی ساختار و همانگونه که ذکر گردید، در است شده

 در که فضایی و آمایشی برنامه های بیشتر با ارتباط در مشکل آفرین و عام مساله ای عنوان به مساله این ندارد. وجود
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 مدیریتی مرتبط سازوکار آنجائیکه از معموالً خاطر همین به و دارد وجود می گردد، پیشنهاد نواحی برنامه ریزی آنها

 در موجود سیاسی از تقسیمات فارغ و داشته منطقه ای ماهیت که برنامه هایی عمالً بنابراین ندارد وجود نواحی این با

 مشکل این بر غلبه منظور به حاضر، طرح در بدین سان می گیرد. خود به عملیاتی جنبه کمتر می شود پیشنهاد نواحی این

 نمود عملیاتی سیاسی تقسیمات از فارغ نواحی این در ار استان برنامه آمایش جهت گیری های بتوان که موضوع این و

زیر  جدول در که وظایفی شرح و سازوکار با استان برنامه ریزی نواحی آمایش و هماهنگی همکاری شورای بنابراین

 می گردد. پیشنهاد است، داده شده توضیح

می تواند تصمیم  -1 در آن ها،پس به طور کلی می توان گفت هدف از تشکیل نواحی و تدوین سازوکار مدیریت 

نواحی می توانند زیر نظر  -2 (دغدغه ها را با توجه به تخصص های هر منطقهسازی برای سطوح باالتر را فراهم کنند)

 ون نواحی آنجا حل و فصل می شوند.دغدغه های در -3مرکز عالی استان، بخشی از نظارت و ارزیابی را انجام دهد. 

 سازوکار اجرایی و شرح وظایف شورای همکاری و هماهنگی آمایش نواحی برنامه ریزی استان بوشهر :  4نمودار 

 وظایف اعضا ناحیه
محل 

 دبیرخانه
 قیود و الزامات

 و همکاری شورای

 آمایش هماهنگی

 برنامه ریزی نواحی

 استان

 نماینده یا )و رئیس -

 یکارگروه تخصصرئیس( 

آمار،  ن،یسرزم شیآما

و توسعه  ستیز طیمح

 استان داریپا

 یکارگروه تخصص دبیر -

آمار،  ن،یسرزم شیآما

و توسعه  ستیز طیمح

 استان داریپا

شهرستان های  انفرماندار -

واقع در هر یک از نواحی 

ر استان بوشهر ب برنامه ریزی

 حسب موضوع شورا

 دمور حسب بر اعضا سایر -

 تشخیص به و موضوع

 شورا اعضای

 همکاری نحوه خصوص در تصمیم خاذات -

 یاجرا در یزیربرنامه ناحیه در واقع های شهرستان

 استان آمایش برنامه

 سطح در مشترک های پروژه سازوکار تعیین -

 ریزی برنامه ناحیه

 استان آمایش برنامه اجرایی پیشرفت رصد -

 سطح در استان آمایش برنامه اجرای بر نظارت -

 معد یا و انطباق شخیصت و برنامه ریزی ناحیه

 برنامه ناحیه سطح در اجرایی پروژه های انطباق

 برنامه های پیشنهادی و جهت گیری ها با ریزی

 استان آمایش

 شهرستان های برنامه ریزی کمیته های نظرات اخذ

 مورد رد و تصمیم گیری برنامه ریزی ناحیه در واقع

 شآمای برنامه پیشنهادات و برنامه ها در بازنگری

 به ارجاع جهت برنامه ریزی در ناحیه استان

آمایش، محیط  )کارگروه باالدست نهادهای

 یزیبرنامه ر و شورای استان زیست و توسعه پایدار

 استان( توسعه و

معاونت 

هماهنگی برنامه 

 ریزی و بودجه: 

مه گروه برنا دفتر

آمایش و ریزی، 

 بهره وری

)هسته 

مرکزی برنامه 

 آمایش(

 و اراتاد کلیه الزام -

 عمومی و نهادهای دولتی

 سطح شهرستان های در

ناحیه برنامه  در واقع

و  همکاری به ریزی

 شورا با هماهنگی

 و جامع نظام استقرار -

 اطالعات و یکپارچه آمار

 در شهرستان های واقع

 برنامه ریزی ناحیه

 

 ماخذ: مطالعات مشاور
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 ان های استانج ( ساز و کار پیشنهادی مدیریت آمایش در سطح شهرست

 برنامه های آمایش استان برنامه چارچوب در که است منطقه ای ماهیت با فضایی سطح آخرین شهرستان سطح

 نهادی سازوکارهای دارای سیاسی کشوری تقسیمات از سطح این است. شده پیشنهاد آنها در فضایی و بخشی توسعه

 در ؛)شهرستان برنامه ریزی کمیته قالب در از جمله( می باشد توسعه پروژه های مالی تامین نحوه خصوص در مشخص

 این با می باشد، استان اداره تشکیالت و ساختار همان تفاوت با اندکی شهرستان اداره ساختار و تشکیالت حاضر، حال

ن ارگا و نهادها از تعدادی دارند، وجود کشوری ارگان های و نهادها اغلب شعب در آن که استان خالف بر که تفاوت

 یا حجم و جمعیت اساس بر و ضرورت حسب فقط نیز موارد برخی در و ندارند تابعه شعبه های سطح شهرستان ها در ها

 عنوان به فرماندار و شخص فرمانداری نیز شهرستان سطح در می گردد. تاسیس شهرستان در استانی ادارت شعب کارها

 استان سطح در که وظایفی اغلب نیز و فرماندار فرمانداری د.می کن نقش ایفای ادارات سایر فرادستی عملکرد با نهاد

 فرمانداری عهده بر متعددی وظایف قانون دارد. طبق عهده بر سطح شهرستان در را است استاندار و استانداری عهده بر

 وزهح در دولت عمومی سیاست حفظ همچون وظایفی به می توان آنها مهمترین از است که شده گذاشته فرماندار و

 و اقتصادی اجتماعی اوضاع پیشرفت و بهبود برای برنامه ریزی آن، صحیح اجرایی موجبات نمودن و فراهم ماموریت

 انجام شهرستان، امور مختلف بر نظارت محل، دولتی سازمان های و ادارات بین هماهنگی حفظ و ایجاد شهرستان،

 بر فرماندار ریاست و بررسی و شهر فعالیت های شورای و امور بر نظارت مربوطه، آئین نامه های و قانون طبق انتخابات

 نهاد عنوان به فرمانداری شهرستان سطح در در واقع کرد. شهرستان اشاره اداری شورای و شهرستان برنامه ریزی کمیته

 پنجم برنامه نقانو  ماده ب بند طبق بر آن بر عالوه می کند. نقش ایفای سایر ادارات بین هماهنگ کننده و فرادست

 در سیاست فرمانداری نقش است، فرماندار عهده بر آن ریاست که شهرستان برنامه ریزی کمیته با تشکیل و توسعه

 تمرکززدایی تقویت فرایندهای نیز و پایین از توسعه سازوکار شکل گیری و شهرستان توسعه برای برنامه ریزی و گذاری

 .است شده پررنگتر

 در این وجود ندارد. شهرستان سطح در آن برای مشخصی نهادی سازوکار حاضر حال در ،آمایش مدیریت نظر از

 شهرستان های ساالنه قالب بودجه های در می بایست نهایت در اجرایی پروژه های و برنامه ها اغلب که است حالی

 همچنین و آمایش برنامه ییاجرا روند رصد است که الزم نکته این ذکر مساله این کنار در شوند. مالی تامین استان

 همکاری و مشارکت با باید که است مساله ای استان برنامه آمایش پایش و ارزیابی شاخص های با مرتبط اطالعات

 جهت منظور به راستا این در گیرد. انجام )روستا و شهر شهرستان، بخش، دهستان، سطح( محلی نهادی فعاالنه های

 روند رصد همچنین و استان آمایش برنامه جهت گیری های راستای در نهادهای محلی فعالیت های و برنامه ها به دادن

 شهرستان، آمایش برنامه بهتر پایش و ارزیابی به کمک نهایت در و شهرستان سطح در آمایش استان برنامه اجرایی
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 اجرای مدیریت و راستای در نیز جدیدی وظایف شهرستان، برنامه ریزی کمیته کنونی وظایف بر عالوه پیشنهاد می شود

 .گردد زیر تعریف جدول شرح به کمیته این برای آمایش برنامه

 وظایف پیشنهادی کمیته برنامه ریزی شهرستان در ارتباط با مدیریت و اجرای برنامه آمایش استان:  5جدول 
 )اضافه بر وظایف و ماموریت های قانونی موجود(

 الزاماتقیود و  وظایف

 راهبردها، گیری ها، جهت چارچوب در شهرستان توسعه اولویت دار پروژه های و طرح ها تعیین -

 شهرستان محدوده در استان آمایش برنامه پیشنهادی برنامه های و سیاست ها

 برنامه های و سیاست ها جهت گیری ها، راهبردها، چارچوب در شهرستان توسعه سند بازنگری و تهیه -

 استان آمایش برنامه هادیپیشن

  شهرستان سطح در استان آمایش برنامه اجرایی پیشرفت رصد -

 برنامه پیشنهادی برنامه های و سیاست ها راهبردها، جهت گیری ها، اساس بر شهرستان توسعه رصد -

 استان آمایش

 محدوده در اناست آمایش برنامه در نیاز( و ضرورت صورت )در بازنگری خصوص در پیشنهادات ارائه -

  باالدست نهادهای به شهرستان

 سطح در توسعه طرح های سایر و شهرستان بزرگ روستاهای و شهرها کالبدی توسعه طرح های بررسی -

 ایبرنامه ه و سیاست ها جهت گیری ها، راهبردها، با آنها انطباق عدم یا و انطباق تشخیص و شهرستان

 باالتر مراجع به انعکاس شهرستان جهت همحدود در استان آمایش برنامه پیشنهادی

 چارچوب در شهرستان اطالعات یکپارچه و جامع پایگاه و نظام تهیه خصوص در الزم تدابیر اتخاذ -

 استان آمایش برنامه پاالیش و ارزیابی شاخص های و برنامه

  بر شــهرســتان اداری شــورای بودن موظف

  طراحی طریق از این کمیته نظرات رعایت

 عملیاتی و ی مدیریتیفرآیندها

ــتقرار ظام  اسـ چه    و جامع  ن پار مار  یک   و آ

ستان    اطالعات سهیل  شهر   واقعی و جهت ت

 تصمیمات کمیته ساختن

ستقرار  ساخت های  ا   و مکانی اطالعات زیر

 جغرافیایی شهرستان اطالعات بانک

 ماخذ: مطالعات مشاور

 استان آمایش مدیریت پیشنهادی سازوکار از بندی جمع )د

ندارد. به گونه ای  وجود خاصی متولی و سازوکار استان بوشهر آمایش برنامه ارزیابی و پایش برای اضرح حال در

 در .ندارد وجود آمایش مدیریت خاص سازوکار نیز استان شهرستان های و همچنین برنامه ریزی نواحی سطح برای که

 سازمانی و اداری سیاسی ساختار توجه با کاستی ها این جبران برای قبلی، مباحث مجموعه توجه به با حاضر طرح

 ازوکاردارد و نیز با در نظر گرفتن سیاست عدم انبساط اداری، س وجود زمینه این در که قانونی ظرفیت های و موجود

 )شهرستان سطح و برنامه ریزی نواحی سطح استان، سطح( سطحی سه به صورت فضایی نظر از استان آمایش مدیریت

 .ستا گردیده پیشنهاد
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در نمودار زیر سازوکار پیشنهادی مدیریت آمایش در سطح استان بوشهر ارائه شده است. الزم به ذکر است که ساز 

و کار پیشنهادی ضمن برگزاری جلسات نظرسنجی بین مشاور، سازمان ها، نهادهای استانی و در رأس آن سازمان مدیریت 

أس همه، ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان( تدقیق و و برنامه ریزی استان)کارشناسان، معاونین و در ر

 پیشنهاد گردیده است . 

  : سازوکار پیشنهادی مدیریت برنامه آمایش در سطح استان بوشهر 5نمودار 

 

 

 شورای برنامه ریزی و توسعه استان
دبيرخانه )معاونت 

هماهنگي برنامه و 

 بودجه(

 کارگروه تخصصي آمایش سرزمين، آمار، محيط زیست و توسعه پایدار استان

 ای امنيت مليشور
 مجلس شورای اسالمي

 هيئت دولت
 شورایعالي شهرسازی و معماری ایران

 سازمان برنامه و بودجه کشور
 شورای عالي آمایش سرزمين 

 وزارت نفت
 سازمان بنادر و دریانوردی

 سازمان انرژی اتمي
 شورای عالي مناطق آزاد تجاری صنعتي و ویژه اقتصادی

ی
سطح مل

 

 ش سرزمين، آمار، محيط زیست و توسعه پایدار استانکارگروه تخصصي آمای

شهرستان های واقع در  انفرماندارهای ناحيه)ریزی شهرستانهای برنامهکميته
 (استان بوشهر بر حسب موضوع یزیبرنامه ر ياز نواح کیهر 

ی(
سطح استان )عال

 
ی(

سطح ناحیه )میان
 

ی(
سطح شهرستان )محل

 

دبيرخانه )معاونت 

رنامه و هماهنگي ب

 بودجه(

دبيرخانه )نمایندگان معاونت 

 هماهنگي برنامه و بودجه(
 ریزی شهرستانکميته برنامه



 توسعه تی ریمد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021300308RE102971225 22 م 

 نبرنامه اجرایی ارتقا ظرفیت و کارایی سازمان اجرایی آمایش استاتدوین  -1-6-1-3

اداری  یاسیمواجه با نظام س تحلیل استراتژیکنقاط  نیاستان و مهمتر یاداری و سازمان یاسیس لیمرور مطالعات تحل

در  شده نیمرور مجموعه اهداف تدو نیمورد مطالعه قرار گرفت و همچن لیبه تفص یاستان که در فصول قبل یو سازمان

 ییازمان اجراس ییکارآو  تیارتقاء ظرف ییبرنامه اجرا نیتدو یلجهت ک تواندی اداری استان م یاسیارتباط با نظام س

ی تان را ماس شیآما ییسازمان اجرا ییو کارآ تیاقدامات مرتبط با ارتقاء ظرفبنابراین استان را مشخص سازد.  شیآما

 و ارائه کرد.  بندی طبقهی در چند حوزه اصل توان

اهیم بایستی این موضوع از مف استان شیآما ییسازمان اجرا ییو کارآ تیارتقاء ظرف شنهادییاقدامات پ نیدر تدو

 ندیفرا کیاست که در  یهدف بلکه یبرنامه و اقدام مقطع کینه  تیو ارتقاء ظرف سازی تیظرف ماهوی مدنظر باشد که

لذا چارچوب  .افتیمهم دست  نیمدت به ا کوتاه اقدامات ها و بر برنامه هیصرفاً با تک توانی است و نم یابیقابل دست یزمان

بلکه با  استان شینمودن برنامه آما ییاجرا راستای و مداوم نه تنها در وستهیبه صورت پ ستیبای م تجویزی اقدامات

مهم مستلزم  نیه اب یابیدستساختاربندی گردد و در سطح استان  داریتوسعه پا و استان شیساختن برنامه آما نهیهدف نهاد

و  اناست شیاجرای برنامه آما ندیدر فرا یو محل یهای استان فعاالنه نهادها و سازمان و یواقع مشارکت شدن و ریدرگ

برنامه  نیا های استیو س راهبردها اهداف، ها، رییگ عزم و تعهد جدی آنها نسبت به عمل در چارچوب جهت نیهمچن

بر  یکآنکه مت از شیاستان ب شیآما مهم را مورد توجه قرار داد که اجرای موفق برنامه نیا دیبا نکه،یسرانجام ا است؛

ورت به ص دیاست که با یموضوع باشد،ی و محل یهای مسئول استان منفرد نهادها و سازمان هاییی و توانا ها تیظرف

ها و  برنامه نیبنابرا .شود دهیهای مسئول د نهادها و سازمان مشترک بر عزم، تعهد و اقدام هیمند و با تک و نظام چهرکپای

 چارچوب دیمسئول، با یسازمان و نهادها یدرون هاییی و توانا ها تیضمن توجه به ظرف زین سازی تیظرفاقدامات 

 .را شامل شود یو محل یهای مسئول استان مجموعه نهادها و سازمان تیاز ارتقاء ظرف کپارچهی

وجود دارد و  ادییو کاربردی ز یهای مفهوم و مدل کردهایرو سازی تیدر خصوص ظرفالزم به ذکر است که 

 نییتع موجود را انتخاب و مبنای کردهاییاز رو یکی توانی م شودی م نییتع سازی تیکه برای ظرف یمتناسب با هدف

هم در ) یتوان کارشناس شیافزا سازی، تیهدف از ظرف نکهیدر گزارش حاضر با توجه به ا. داد ها و اقدامات قرار برنامه

 ییجراا و یتیریدر سازمان مد ییو باال بردن کارآ ی(جمع رییگ میتصمو  سازی میو هم در سطح تصم فردی سطح

به  یو خصوص یمردم ،یعموم ،یمجموعه نهادهای دولت لیاز توان و پتانس رییگ بهره نیاستان و همچن شیبرنامه آما

ان و سطح زمبر ساختارها، سا یمبتن یسطح سه کردیرو نیبنابرا باشد،ی م یشیآما های استیمنظور اعمال و اجرای س

 قرار گرفته است.  سازی تیظرف اقدامات شنهاداتیو پ نیفردی مبنای تدو
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 سطوح رویکرد تبیین اقدامات ظرفیت سازی:  6نمودار 

 
 ماخذ: مطالعات مشاور

 

 ه تفصیل بررسی و ارزیابی می گردد.در ادامه سطوح رویکرد تبیین اقدامات ظرفیت سازی ب

 ساختارها الف:

 یگاز منظر همکاری و هماهن خصوص به یسازمان نیو روابط ب هاهیرو یدر برخ رییتغ، ساختاری های تیارتقاء ظرف

در  یو مردم یخصوص ینهادها مشارکت الزم برای جلب های نهیبسترها و زم جادیاهمچنین . باشدی م یسازمان نیب

 یردی و جمعف یها و رفتارهای فرهنگ در نگرش رییدر راستای تغ یماتاقدا استان و به اجرا گذاشتن شیاجرای برنامه آما

ای توسعه ه برنامه بان دهیبه عنوان دی های محل نقش رسانه تیو تقو مصرف منابع های وهیدر ش رییساکنان استان و تغ

 .ردیگ قرار مد نظر دیدر ساختارهای نهادی استان با سازی تیظرف دار تیاستان به عنوان اقدامات اولو

  ب: سازمان

های  انسازم ریدر همکاری و مشارکت با سا ستیبای می هر سازمان ن،یسرزم کپارچهی تیریمد کردیبر اساس رو

ه صورت انفرادی ها ب که سازمان یباعث غفلت از نقش دیمساله نبا نیاما ا ببرد شیای خود را به پ های توسعه مسئول برنامه

ه منظور آماده ب سازی تیاجرای اقدامات ظرف نیداشته باشند، گردد. بنابرا داریپا ای توسعه به یابیدر دست توانندی م

ارتباط  خود در های تیو مسئول فیوظا فیو بازتعر یشیآما فیها و وظا نقش گرفتن ها برای بر عهده ساختن سازمان

 ،یتیریمد های وهیش فیبازتعر نیو همچن رندیدر سطح استان بر عهده بگ شیدر اجرای برنامه آما توانندی م که یبا نقش

شده  فیاز آنها تعر کدام استان برای هر شیکه در برنامه آما یفیانداز آنها متناسب با اهداف و وظا و چشم ها تیمامور

 است. یدر سطح سازمان سازی تیظرف های تیو الزامات اولو اتیجز ضرور است

  : سطح فردیج

 نیفردی است. اگر ا سطح در سازی تی، ظرفنیز منتخب کردیودر چارچوب مدل و ر سازی تیسطح ظرف نیآخر

سته واب یتیریمد های وهیها و ش از سبک جدای آن ییوجودی هر سازمان و عملکرد و کارآ تیکه ماه میریاصل را بپذ

های  انمالزم در افراد شاغل در ساز های تیظرف جادیا ن،یبنابرا افرادی است که در آن مشغول به کار هستند ییبه توانا

ساختارها

سازمان

سطح فردی
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در  ابند،ی یاط ماستان ارتب شیو بازنگری برنامه آما شیبا اجرا، پا میمستق صورت افرادی که به ژهیو به و یو محل یاستان

 شیه آمابرنام ییو اجرا یتیریدر نظام مد سازی تیسرلوحه برنامه ظرف ستیبای است که م داری تیاولو زمره اقدامات

و  ییفضا وی شیآما زییر کارکنان در ارتباط با برنامه ییافزا شامل تخصص توانند یاقدامات م نی. اردیقرار بگ استان

اری عمل کردن ابتک شتریب آنان به قیهای الزم به کارکنان به منظور تشو و ارائه مشوق زهیانگ جادیآن، ا ییالزامات اجرا

 استان و ... باشد.  شیدر اجرای برنامه آما

 ییاجرا و یتیرینظام مد ییبرای کارآ سازی تیظرف یمطرح شده چارچوب کل مباحث سان بر اساس مجموعه نیبد

 .باشدی م زیربه شرح جدول  استان شیبرنامه آما

 7چارچوب کلی ظرفیت سازی برای کارآیی نظام مدیریتی و اجرایی برنامه آمایش استان :  6جدول 

 ماخذ: مطالعات مشاور

                                                      
 1531کتاب توسعه محلی و منطقه ای از منظر رویکرد نهادی، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی ،  -فرجی راد، خدر و کاظمیان ، غالمرضا-1

 اقدامات الزم سطح 

ساختار نهادی 

 استان

ها و نظام مدیریتی استان به سمت نظامی یکپارچه و هماهنگ با هدف ـ تغییر در روابط و رویه های بین سازمانی و سوق دادن سازمان
 تعدیل رویکردهای بخشی و تقویت رویکردهای آمایشی و فضایی

 امه آمایش استانـ ایجاد بسترها و زمینه های الزم برای جلب مشارکت نهادهای خصوصی و مردمی در اجرای برن
ها و نهادهای مسئول توسط خبرگان و کارشناسان استان و کسب نظرات ـ ایجاد زمینه برای به نقد گذاشتن برنامه های توسعه سازمان

 و دیدگاه های آنان
 و برنامهها و کارگاه های آموزشی عمومی و تخصصی )به صورت دوره های منظم زمانی( در زمینه آمایش سرزمین ـ برگزاری دوره

 آمایش استان

سازمان های 

منفرد مسئول در 

ارتباط با برنامه 

 آمایش استان

 ـ برگزاری دوره های آموزشی و مهارت افزایی برای کارشناسان سازمان های کلیدی مرتبط با برنامه آمایش استان 
 خت افزاری و نرم افزاری و نیروی انسانی(ـ تجهیز واحدهای پیشنهادی پایش و ارزیابی برنامه آمایش استان )از لحاظ تجهیزات س

و شورای  استان اردیو توسعه پا ستیز طیآمار، مح ن،یسرزم شیآما یکارگروه تخصصـ بررسی پیشرفت برنامه آمایش استان توسط 
 برنامه ریزی و توسعه استان )حداقل هر شش ماه یکبار(

 اجرای برنامه آمایش در سطح استاندر نقشی آنها ها در ارتباط با های سازمانـ باز تعریف وظایف و مسئولیت 
 ـ باز تعریف شیوه های مدیریتی و تغییر از شیوه های مدیریت بخشی به سوی رویکرد مدیریت سرزمینی و فضایی

ا ی آنها بها و فعالیت هاها و نهادهای مسئول )اعم از استانی و محلی( به ارائه گزارش در خصوص انطباق برنامهـ ملزم نمودن سازمان
 ها و برنامه های آمایش استانجهت گیری ها، راهبردها، سیاست

 در برنامه آمایش ها متناسب با اهداف و وظایفی آنها مانها و چشم انداز سازـ باز تعریف ماموریت
ش و ارزیابی با هدف پای ـ ایجاد تیم و گروه تخصصی آمایش و برنامه ریزی فضایی در درون سازمان های مرتبط با برنامه آمایش استان

 برنامه آمایش در حوزه وظایف تخصصی سازمان و ارائه پیشنهادات بازنگری و اصالح در برنامه آمایش
ـ ایجاد پایگاه آمار و اطالعات بخشی و درون سازمانی هر سازمان با در نظر گرفتن الزامات ایجاد پایگاه داده های مکانی استان و 

 طالعات استانپایگاه یکپارچه آمار و ا

 سطوح فردی 

 ـ تخصص افزایی کارکنان در ارتباط با برنامه ریزی آمایشی و فضایی و الزامات اجرایی آن
 ـ ایجاد انگیزه و ارائه مشوق های الزم به کارکنان به منظور سوق دادن آنان به بیشتر ابتکاری عمل کردن در اجرای برنامه آمایش استان

 عیت مرتبط با تخصص و زمینه تحصیلی آنهاـ بکارگیری نیروها در موق
 ـ به کارگیری خبرگان و کارشناسان استان )و محلی( با عنوان مشاورین در سازمان های مسئول

 ـ واگذاری بیشتر امور محلی به نهادهای سطح شهرستان با توجه به توانایی های درونی آنها
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ه مولفه منظور چهار دست نیا یشود. برا یسازمان ارائه م یو کارائ تیظرف ءارتقا یائبرنامه اجر تینها دردر این بخش 

 تیرفارتقا ظ یدر راستا یشنهادیچهارگانه پ یباشد. در ادامه مولفه ها یم دیمورد تاک یسازمان تیظرف ءارتقا یبرا

 شود. یم یمعرف یاز بعد سازمان شیآما امهبهبود عملکرد برن یدر راستا یسازمان

 سازمان تیارتقا ظرف یمدل مفهوم:  7نمودار 

 
 ماخذ: مطالعات مشاور

اداری استان  -با توجه به مدل مفهومی ارتقا ظرفیت سازمان و با در نظر گرفتن ویژگی ها و مشخصات سازمان سیاسی

افزایش ظرفیت و کارایی استان را به شرح  و همچنین اهداف بنیادین طرح، می توان اقدامات پیشنهادی در ارتباط با

 جدول زیر ارائه نمود:

 شیبهبود عملکرد برنامه آما یدر راستا یسازمان تیارتقا ظرف یشنهادیچهارگانه پ یمولفه ها:  7جدول 
متغیرهای 

 اصلی

متغیرهای 
 فرعی

 اقدامات تعاریف عملیاتی متغیرها

ی
ی ساختار

فرآیند ها
 

 ازماندهیس
فرایندی که طی آن مجموعه وظایف 
 و مشاغل در یک طبقه قرار می گیرند.

 بازنگری ساختار سازمانی و ارائه الگوهای مناسب با مقتضیات سازمان -
سازمان مدیریت و برنامه ر    - سازماندهی وظایف در بخش آمایش در   زییباز

 استان با تاکید بر اجرا، پایش و نظارت برنامه
ضع  - س  حفظ و س یس  ماتیموجود نظام تق  دیسطوح جد  جادیو امتناع از ا یا

 در استان کشوری ماتیتقس
ــو هی ته - ــازوکار اجرا  بی و تصـ ــورای همکاری و هماهنگ ییسـ   ینواح یشـ
 و توسعه استان زییر شورای برنامه توسط زییر برنامه شنهادییپ

فرایند تصمیم 
 گیری

فرایندی که طی آن اختیارات مورد 
صمیم گیری نیروی انسانی نیاز برای ت

 در جهت انجام کار توزیع  می گردد.

 یض حدود و اختیارات افراد و بخش هاوتف -
  ییبه نهادهای ســطح شــهرســتان با توجه به توانا یامور محل شــتریاگذاری بو -

 آنها   یهای درون
 برنامه هتیشـده برای کم  فیتعر یشـ یآما های تیو مسـئول  فیوظا بیتصـو  -
ستان    زهر کدام ا زییر شورای برنامه      های شهر سط  ستان تو سع  زییر ا ه  و تو

 استان

 سیستم کنترل

مجموعه استانداردها و روش های 
سنجشی که میزان عملکرد واحدهای 
کاری را با قوانین ، مقررات و اهداف 

 و  استراتژی تطبیق می دهد.

 ارزیابی عملکرد کارکنان و کنترل پروژه -
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متغیرهای 
 اصلی

متغیرهای 
 فرعی

 اقدامات تعاریف عملیاتی متغیرها

ا هدستورالعمل
 و

 ها بخش نامه

مجموعه دستورات، شاخص های 
عملیاتی و قوانینی که از مراجع داخل 
و خارج، جهت انجام کار ابالغ     می 

 گردد.

  ها و بخشتدوین ســامانه و ســازوکار ارســال، پیگیری، اجرای دســتورالعمل -
 ها در فرایند اجرا، پایش و نظارت برنامه آمایشنامه

صو  نیدوت - ستورالعمل و مقررا  بیو ت الزام نهادها به همکاری  مربوط به  تد
  توسعه به طور  یها استان به طور خاص و برنامه  شیآمابا هم در اجرای برنامه 

 استان و توسعه زییر عام توسط شورای برنامه

 سیستم مالی
ها و فرایندهایی که  سیستم ها، روش

تثبیت، ذخیره سازی و بازیابی 
 اطالعات مالی را دربر می گیرد.

ها به پیمانکاران و مشــاوران با هدف تســریع اجرای ریف نظام پرداختبازتع -
 ها و ممانعت از تاخیر در آنهاپروژه

 سیستم اداری
هایی که  ها و روشمجموعه رویه

برای انجام امور اجرایی و ستادی مورد 
 استفاده قرار می گیرد.

 ت وبازتعریف فرایندها، شــرح وظایف و ســایر بخش های ســازمان مدیری   -
ستادی مربوط      شبرد امور اجرایی و  ستان با هدف هماهنگی در پی برنامه ریزی ا

 به برنامه آمایش استان

برگزاری کارگاه هایی با مضمون معرفی و ضرورت برنامه آمایش استان در     -
 سطح سازمان 

ی فرهنگی
فرایندها

 

ساختارهای 
 قدرت

شبکه غیر رسمی یا ائتالف های غیر 
 ذ سازمانرسمی افراد با نفو

ــتای ارتقا   - ــمی، و همفکری با آنها در راسـ ــبکه های غیررسـ ــائی شـ ــناسـ شـ
 چگونگی اجرا، پایش و نظارت برنامه

صو  هتهی - شارکت نهاد  شنهادی یسازوکار پ  بیو ت ص    م صو و  یهای بخش خ
ص      کارگروه در  یمردم ص شوراهای تخ شورای برنامه    یها و  سط  و  زییر تو

 توسعه استان  
 روهکارگ ینخبگان استان به عنوان بازوی مشورت  NGO ایتشکّل و   لیتشک  -

 و توسعه استان زییر برنامه شورای و یهای تخصص

شکل های مردم  یسامانده  - ها  اهدگیبا عنوان بازگوکنندگان د یگروه ها و ت
 یمردمه های تو خواس

 آداب و رسوم
الگوهای رفتاری کارکنان سازمان که 

 تعیین کننده کیفیت ارتباط است.
 برگزاری دوره های آموزشی رفتار شایسته سازمانی -

 نمادها
ها و نمادهای بیان کننده میزان نشانه

 ارزش و قدرت در سازمان 
استفاده از نمادها و بنرها و پوسترها با مضمون اهمیت برنامه آمایش در طول      -

 مدت اجرا و پایش و نظارت.

داستانها و 
 حکایات

عطفی  داستانها، حکایات و نقاط
باقیمانده در حافظه سازمان بصورت 

 موفقیت های بزرگ

سازمان و در       - سترده ای در  شم انداز برنامه آمایش به طور گ بیان و تکرار چ
 محافل مختلف  

 ارزش ها
عالئق مثبتی که در بطن سازمان شکل 
می گیرد و توسط فضای موجود مورد 

 تقویت قرار می گیرد.
 ارزش های سازمانشناسائی، تعریف و تقویت  -

 هنجارها
خوب و بدهای عرفی که در فضای 
کاری سازمان بوجود آمده و مبنای 

 رفتار کارکنان است.
 شناسائی هنجارهای فضای کاری سازمان و اصالح آن. -

پارادایم و 
 مفروضات

نگرش کارکنان سازمان به دنیا و 
مشتریان که بر پیش فرضهای زیر بنایی 

 استوار است.

س    - صلی آنها     ائی پارادایمشنا سئولیت ا ضات کارکنان جهت باور م ها و مفرو
 در اجرای برنامه آمایش 

ی
فرایندها

 
ت

ی اطالعا
تکنولوژ

پایگاه های  
 اطالعاتی

مجموعه بانک های اطالعاتی و فایل 
های اطالعاتی که در زیر ساخت 

تکنوژی اطالعات جهت جمع أوری و  
ذخیره سازی اطالعات طراحی شده 

 اند.

تشکیل پایگاه داده کامل استان شامل کلیه اطالعاتی مورد استفاده مشاور در   -
ــتگاه های دخیل در تهیه و اجرای   ــایر دس تهیه، پیمانکاران در مرحله اجرا و س

 برنامه آمایش

ــک - ــاخت ینظام و ز  لی تشـ ــتان و   )اطالعات   کپارچه  ی رسـ ــطح اسـ در دو سـ
 (شهرستان

سیستم های 
 کامپیوتری

م های نرم افزاری و مجموعه سیست
سخت افزاری که با توجه به زیر 
ساخت تکنولوژی اطالعات بکار 

 گرفته شده اند.

 سامانه ساتراارتقا و کاربر پسند کردن  -

ــنهادییواحدهای پ زیتجه - ــتان  شیبرنامه آما یابیو ارز شیپا ش اظ  از لح)اس
  (افزاری و نرم افزاری سخت زاتیتجه
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متغیرهای 
 اصلی

متغیرهای 
 فرعی

 اقدامات تعاریف عملیاتی متغیرها

شبکه و 
سیستم های 

 تیاطالعا

زیر ساخت های موجود برای بهره 
گیری از اطالعات موجود مانند، 

گزارش های مدیریتی، تبادل سریع 
اطالعات به تصمیم گیران، سیستم 

های پشتیبانی تصمیم گیری و فرایند 
تبدیل داده  به دانش، برای تصمیم 

 گیران.

 ها و پروگرام های پیشنهادی برنامه آمایشمهندسی ارزش پروژه -
 یریت دانش برنامه آمایش از مرحله تدوین برنامه تا اجرامد -

تجهیزات 
ارتباط از راه 

 دور

ها و تجهیزات موجود مانند زیر ساخت
ماشین های تحویلداری خودکار، 

ها و سیستم های واسط ها، ماهواره
تبادل اطالعات دوربرد که برای انجام 
عملیات بانکی مورد استفاده قرار می 

 گیرد.

سطوح مختلف مدیریت برنامه با  به ک - ارگیری امکانات ارتباط از راه دور در 
توجه به گستره استان و حجم کار مدیران و الزام ساختار مدیریتی پیشنهادی به  

 حضور فعال مدیران در جلسات سطح اول و دوم)استانی و ناحیه ای(

فرایند 
معماری 
 اطالعات

مهندسی و سازماندهی اطالعات که 
وقعیت کلی فعالیت های در آن م

سازمان و ارتباط آن با تکنولوژی 
 اطالعات موجود، تعیین می گردد.

 استفاده از روش های جدید معماری اطالعات -

فرایند 
 اتوماسیون

مجموعه فعالیت هایی که برای 
خودکار کردن عملیات صورت می 

گیرد و هدف آن کاهش نقش نیروی 
مان انسانی در انجام عملیات،  کاهش ز

دسترسی به اطالعات و کاهش هزینه 
 است.

 بازتعریف و اصالح فرایند اتوماسیون اداری سازمان در صورت لزوم -
 

ت منابع انسانی
ی مدیری

فرآیندها
 

سیستم 
 آموزش

فرایندی که طی آن نیروی انسانی 
قابلیت های مورد نیاز خود را از طریق 

 کسب دانش فرا می گیرد.

ــایر    - ــازمان   آموزش کارکنان و سـ ها و نهادهای دخیل در اجرای برنامه         سـ
 آمایش با هدف ارتقا عملکرد سازمان در فرایند اجرای برنامه

  های برای کارشناسان سازمان ییافزا و مهارت یهای آموزش گزاری دورهبر -
 استان  شیآما برنامهمرتبط با  دییکل

طراحی شغل 
و ترکیب 

 وظایف شغلی

جزاء فرایندی که طی آن کار به ا
کوچکتر تقسیم گردیده و شرح 

 وظایف هر شغل مشخص می گردد.

تعیین سلسله مراتب وظایف و همچنین وظایف مشترک میان بخش های  -
 مختلف در سازمان در اجرا، نظارت و پایش برنامه آمایش

 سیستم پاداش

مجموعه منافعی که عالوه بر حقوق و 
مزایای رسمی در جهت ایجاد  

ار نیروی انسانی قرار انگیزش در اختی
 می گیرد.

 تعریف سیستم پاداش متناسب با عملکرد افراد در بخش ارزیابی عملکرد  -

سیستم 
ارزیابی 
 عملکرد

مجموعه استانداردها و روش هایی که 
برای سنجش فعالیت های نیروی 
انسانی و تطبیق آن با اهداف و 

 استراتژی فراهم آمده است.

 کارگروه تخصصی آمایشاستان توسط  شیمابرنامه آ شرفتیپ یبررس -
و  یزیر شورای برنامه و سرزمین، آمار، محیط زیست و توسعه پایدار استان 

 (کباریحداقل هر شش ماه )توسعه استان 
به ارائه  ی(و محل یاعم از استان)ها و نهادهای مسئول  نمودن سازمان ملزوم -

 استان شیآما شیو پا یابیهای ارز شاخص خصوصگزارش در 
 برای استان و ها بخش آمایش ارزشیابی و پایش گزارش ساالنه انتشار -

 اجرایی سازمان

 ماخذ: مطالعات مشاور
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 می ایجاد سوابقی تبیین اقدامات الزم در ارتقاء ظرفیت و کارایی و پیگیری تدارک اقدامات برشمرده شده، از پس

 گیریهای تصمیم در لحاظ نتایج لذا .باشد ارزشیابی و پایش امنظ در روابط تنظیم و تصمیمات مبنای میتواند شود که

 چالش با را آن هویت چه بسا و بود خواهد زمانبر باشد، نگرفته شکل مطلوب سازمانی ساختار صورتیکه در مدیریتی،

سته ر دو ددر این راستا فعالیتهای پشتیبان راهکارهای ارتقاء ظرفیت و کارایی سازمان اجرایی آمایش د .سازد روبرو

 راهکارهای درون سازمانی و برون سازمانی به شرح ذیل می توانند بستر الزم جهت تسریع امور ارتقاء را فراهم نمایند؛

 های پشتیبان اقدامات در  ارتقاء ظرفیت و کارایی سازمان اجرایی آمایش فعالیت:  8جدول 

ی درون سازمانی
راهکارها

 

 تشکیالتی استان متناسب با شرایط ویژه و ظرفیت های بالقوه و بالفعل توسعه استان به صورت عمودی و افقی -ختار اداریطراحی سا -

سیع در زمینه های مختلف اداری و اجرایی و تجدید اختیارات وزارتخانه        - سعه منطقه با اختیار و ستاندار بمثابه مدیر عالی تو ضع ا ا و  هتقویت مو

 حد واحدهای سیاستگذار و وضع خط مشی های کالن و ارزش یاب موسسات مرکزی در

 واگذاری اختیارات اجرائی به همراه اختیارات اداری، استخدامی، مالی و بودجه ای متناسب با آن به واحدهای اجرایی استان -

 تجدید نظر در ترکیب پست های سازمانی مصوب متناسب با الزامات توسعه استان -

 پایش و ارزشیابی آمایش استانتقویت مدیریت  -

سعه پایدار،     - ستنباط، نظام اطالعات جغرافیایی، برنامه ریزی راهبردی و تو شی روش تحقیق، آمار کاربردی، تحلیل و ا  برگزاری دوره های آموز

 رویکرد و برنامه ریزی بین بخشی)یکپارچگی( برای مدیران و کارشناسان

 برنامه ریزی آمایش، سیاست گذاری و ارزیابی سیاست ها برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای -

 برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و عمومی آمایش و توسعه پایدار -

 ایجاد انگیزش های مادی و غیرمادی -

 ارزشیابی صحیح از پیشرفت کارشناسان، معاونان و مدیران مرتبط -

 مهارت و استخدام یا جابجایی افراد واجد تخصص -

 ین اعتبارات مورد نیازتأم -

 بررسی پیشرفت فعالیت های آمایشی از جـنبه های مخـتلف در شورای توسـعه استـان و کمیته های آن  -

 برگزاری جلسات تخصصی سخنرانی در ادارات مختلف در ارتباط با موضوعات بخشی و کلی آمایش -

 انتشار ساالنه گزارش پایش و ارزشیابی آمایش بخش ها و استان -

 مشخص کردن وظایف و مسئولیت های هر واحد و مسوول هماهنگی پایش و ارزشیابی در هر سازمان -

 منظور روشن نمودن ضرورت هاه برگزاری نشست های مختلف برای دست اندرکاران دولتی ب -

 هبردی و بین بخشی  برگزاری نشست برای گروه های درگیر در آمایش در خصوص ارتباط نظام پایش و ارزشیابی و رویکرد را -

 بررسی پیشرفت فعالیت های پایش و ارزشیابی آمایش از جنبه های مختلف در شورای توسعه استان و کمیته های ذیربط -

 برقراری نظام تشویق و توبیخ درباره نتایج ارزشیابی آمایشی بخش ها و استان -

ی برون 
راهکارها

سازمانی
 

 تقویت مدیریت برنامه ریزی آمایش استان تقویت مدیریت مطالعات آمایش استان و -

 ایجاد سازمان های مسئول برای نواحی سه گانه برنامه ریزی  -

 ایجاد و تکمیل نظام اطالعات جغرافیایی بخش ها و استان -

 تدوین نظام جامع اطالعات جغرافیایی مبتنی بر نقاط و ساختار یکسان  -

 ی ارتقا سطح فعالیت آن ها و در مرحله بعد استفاده از مراکز خارج از استانهمکاری با مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی برا -

 ماخذ: مطالعات مشاور
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 فصل دوم: نظام ارزیابی و پایش آمایش استان -1-6-3

 به تنها نه پایش. ستا نظرردوـم افدـها قـتحق با بطهدر را وژهپر یا حطر ،برنامهاز  مستمر یگیر ازهندا یک پایش

و  مالیو  فیزیکی رتنظا  یاـه کلـش رـب مشتمل بلکه د،شو می طمربو مانیدوره ز یکدر  ها دهستا به هاداده  تغییر

به عبارتی  .(European Commission,Regional and Urban Policy,2014,p6) ستا وژهپر یپیامدها بر شیسنج

 بهرا  اجرا لحای در  توسعه یها لیتفعا و اـه تـسیاس اـب رتبطـم ناـینفعوذ اندیرـم هـک است پیوسته ییندآفرپایش 

 ستا مقطعی تالشی ،در صورتیکه ارزیابی ،زدیساـم هاـگآن آ رفتـپیش معد یاو  پیشرفت انمیزاز  مبهنگاو  اوممد شکل

 حطر ایجراز ا همدآبرو  سملمو یها هستاند نسبت تا کوشد می ،هدفمند یزـیر هـبرنامو  خصـمش شیرو بهء تکاا با که

و  ها سیاست شکست یا موفقیت الیلو د هسنجید ها حطراز آن  رنتظاا ردموو  هدـش یـبین پیش نتایج با را توسعه یها

 .کشد تحلیل بهرا  ها حطر

 یها وژهپری ـحاطر اـی عهـتوس تـسیاس ینودـت لـحامر رینـت ییادـبتاز ا بییاو ارز ایشـپ یندآفر مختلف حلامر

 اتثرو ا هاادندوبر ،ها هستاند د،شو می اردهگذ نبنیا حطر یا سیاست دهشالو که هنگامی. دشو می زغاآ موضوع با مرتبط

 می اردهگذ شیابیو ارزایش ـپ یندآفر یبنا سنگ قعو در وا دشو می تعیین حطر ایجرا یا سیاست ذتخااز ا رنتظاا ردمو

در  که ستا ماتیاقدا یگرد از راـنتظا ردوـم ادندوبرو  دهنستا هر به مرتبط یها شاخص تعریفو  تبیین همچنین. دشو

 .دگیر می منجاا وژهپر حیاطرو  اریگذ سیاست حلامر ترین ییابتدا

امل موارد سواالت ش نیاست، ا یدیبه سواالت کل ییبه دنبال پاسخ گو و ارزیابی در اجرای یک طرح شیپا ندیفرآ

 است: ریز

 شوند؟ یم دیبه صورت کارآمد تول یزیمشخص شده برنامه ر یها یخروج ای. آ1

 یم ینیب شیپ ایبا آن مواجه است  جیبه نتا یابیجهت دست زیکه برنامه ر ییها و چالش ها سکیمسائل، ر یی. شناسا2

 کدام ها هستند؟ شودیکند، با آن مواجه م

 انجام شود؟ یدر مراحل بعد یزیبرنامه ر راتییتغ نهیدر زم دیبا یماتی. چه تصم3

ادامه خواهد  تیموفق ینیب شیپ جیبه نتا یابیدست یبرا یج )خروجی(ملموس از برنامهنتاشده و  یزیبرنامه ر جینتا ای. آ4

 افت؟ی

 اهداف و اثرات موثراست؟ ،یمل یها تیبه اولو دنیرس یشده برنامه پابرجاست و برا ینیب شیپ جینتا ای. آ5

 ما چگونه است ؟ یریگیادیآموزش و  یابیو ارز شیپا ندی. در فرآ6

(Handbook on planning,monitoring and evaluating for development result,2009,82) 
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اقدامات  زیو ن نیادیهدف بن نیدنبال کردن همزمان چنددر برنامه آمایش  ها تیو تنوع در فعال یگستردگ لیبه دل

 نیسرزم شیمااجرای برنامه آ شود یهای جاری توسعه را باعث م هیدر رو رییشده ای که بعضاً دخالت و تغ ینیب شیپ

برای  یستقرار نظاما ازمندین نیمنجر شود، بنابرا ییفضا-و کالبدی یاقتصادی، اجتماع ،یکیاکولوژ راتییتواند به تغ یم

 .باشد یم شیو پا یابیارز

و  ییدارد در واقع مکمل نظام اجرابر عهده را  بوشهر استان شیآما شیو پا یابیارز فهیکه وظ شیو پا یابینظام ارز

ها و محاسبه شاخص فیاطالعات، تعر یآور . نظام مذکور به منظور جمعشود یاستان محسوب م شیآما تیریمد

 تیریمد گرید انی. به بردیپذیدر استان صورت م نیرزمس شیاستان و اهداف آما شیمرتبط با سند برنامه آما یهاشاخص

ها، اعم . چرا که همه سازماندهد یود را از دست مخ یمعنا یادیو نظارت تا حدود ز یابیاستان بدون مفهوم ارز شیآما

و  ردعملک یابیو ارز شیپا ستمیس یامروز، به نوع یدر عرصه رقابت یداریتوسعه، رشد و پا یبرا ،یو خصوص یاز دولت

ا مورد خود ر یانسان یرویو ن ندهایسازمان، فرآ یهابرنامه یو اثربخش ییدارند که در قالب آن بتوانند کارآ ازیاثربخش ن

 یراها بداده نیبلکه از ا شود،یها بسنده نمداده لیو تحل یآورتنها به جمع اکار ینظام ادار کیسنجش قرار دهند. در 

 .شودیها استفاده مبرنامه یو اجرا هایمشو تحقق خط  یبهبود نظام ادار

 راتییتغ شیشده، پا ینیب شیو اقدامات پ ها اجرای برنامه شپای قیاستان از طر شیدر برنامه آما شیو پا یابینظام ارز

 فیتعر نیدایتحقق اهداف بن زانیم یابیارز نیو همچن ییفضا-و کالبدی یو اقتصادی اجتماع یکیو روندهای اکولوژ

 ها تیعالها، اقدامات و ف بهبود و ارتقاء اهداف، برنامه ل،یتکم ح،یبرای تصح ییاز وجود سازوکارها ینسب نانیشده، اطم

و در  یافک زانیمنابع به م صیتخص رایب رییگ میدر تصم تواند یم شیو پا یابینظام ارز نی. همچنآورد یم مرا فراه

 یبان هدیو به عنوان سازوکاری برای د اشدعملکردی استان موثر ب-ییهای مختلف در نظام فضا زمان الزم به بخش

 .دینقش نما فاییا شانیه ها و عملکردهااندرکاران توسعه و مشارکت آنان در بهبود برنام دست های تیفعال

 یهانبه بهبود عملکرد سازما تواندیم رد،یو مستمر انجام پذ حیاستان به طور صح شیآما یابیو ارز شیچنانچه پا

را بر  یبه طور مداوم اطالعات یشی. روندهای پادیاصالح نما یریادگی قیآن را دائماً از طر ندیکمک کرده و فرآ یدولت

 شیاز پا ی. بازخورد کسب شده ناشدهند یقرار م یابیارزشده جمع آوری نموده و مورد  فیهای تعر صاساس شاخ

جمع آوری  نی. بنابرادینما رییتغ دیشده با ینیب شیاقدامات پ ایو  ها استیمنجر شود که س جهینت نیممکن است به ا

نامه اهداف و بر یابیاجرای برنامه، ارز نی( در حییو کالبدی فضا یطیمح ستیز ،یاطالعات الزم)اقتصادی، اجتماع

ها و مجموعه نظام  و پردازش اطالعات جمع آوری شده و بازخورد به دستگاه لیو تحل هیبر اساس تجز ییاجرا ایه

رفت باشند. اگر چه کار ارزیابی پیش یاستان م شیبرنامه آما یابیو ارز شینظام پا یاستان از جمع اهداف اصل یتیریمد
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ها و فراهم کردن مقدمات ها انجام می شود ولی کار تهیه شاخص مهو اقدامات عمالً چند سالی بعد از شروع برنا برنامه ها

 اساسی ارزیابی باید همزمان با تهیه برنامه و قبل از اجرای آن صورت پذیرفته باشد.

روش  از هعمد رطو به ان ،با توجه به ضرورت تدوین و استخراج شاخص ها جهت پایش و ارزیابی برنامه آمایش است

و  پایش مفاهیمو  تکلیا به ختنداپرکه در ست ا هشد دهستفاا لمللیا بینو  یمل منابعدر   تجوـجسای و  کتابخانه مطالعه

 از جمله: کمک کننده بوده اند، گزارش نیا بیایارز

 روپا )دوره برنامه ا هیاتحاد  یو منطقه ا یشهر یها استیس یابیدستورالعمل در مورد نظارت و ارز سند

 ،(2222-2214 یزیر

 برنامه توسعه سازمان ملل متحد ینتایج تحقیقات ینظارت و ارزیاب ،یزیبرنامه ر یراهنما دفترچه(UNDP) 

 پایش و ارزیابی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور طرح، 

 یشمال خراسان،ی، خراسان رضو یغرب جانیمازندران ،آذربا یاستان ها شیآما شیو پا یابیارز نظام، 

 ،لرستان

 یلک یها استیدر خصوص س یگزارش اجرائ هیو ته یابیگزارش ارز هیو ته ینظارت یشاخص ها نیتدو 

 ،مصلحت نظام ( صیمجمع تشخ رخانهیدب ی)طرح پژوهش نیسرزم شیبخش آما

های  ان و شاخصلذا در این بند از مطالعات آمایش استان بوشهرتالش شده است چارچوب نظام پایش و ارزیابی است

ی جهت شناسایی روندهای توسعه استان بر اساس بندهای شرح آمار و اطالعات مکان ینظام جمع آورمرتبط آن همچنین 

 خدمات ارائه گردد.

 طراحی نظام پایش و ارزیابی و بازنگری برنامه آمایش در استان  -1-6-3-1

نامه، شدن هر نوع بر ییدر اجرا یابیو ارز شیامهم پ گاهیاستان ها با توجه به جا شیبرنامه آما دیدر شرح خدمات جد

چراکه شوراها و کارگروه های مورد توجه قرار گرفته است.  شیبرنامه آما یو بازنگر یابیو ارز شینظام پا یطراح

بیشتر شکل شورایی و نظارتی داشته و فاقد ظرفیت فرآیند دائمی تصمیم سازی و برنامه ریزی بوده و بیشتر ناظر  ،موجود

تصمیمات می باشند،در نتیجه به منظور نهادینه شدن آمایش سرزمین در سطح استان و تبدیل آمایش سرزمین به عنوان بر 

یک محصول به برنامه ریزی آمایش به عنوان یک فرآیند،نهاد دائمی پایش و ارزیابی برنامه آمایش پیشنهاد شده است. 

اطالعات، آموزش و اطالع  یجمع آور رینظ یمهم فیوظا یاجرابه منظور  شیبرنامه آما یابیو ارز شیپا دائمی نهاد

اختار در س شیبرنامه آما یابیو ارز شیشدن نهاد پا نهیمستلزم نهاد یمردم یو نهاد ها یبا نخبگان بوم تعامل ،یرسان

ند که با تهس یفیوظا یبعضاً دارا مدیریت و برنامه ریزیسازمان  یبخش ها تیریمعاونت ها و مد استان است. یتیریمد
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ساز  نهیمشترک زم فیوظا از یلذا برخوردار ،دارد یهمپوشان یابیارز و شینهاد پا یشده برا فیتعر فیچارچوب وظا

ر جایگاه نهاد پایش وارزیابی د 8نمودار   در سازمان شده است. نیا لیدر ذ یابیو ارز شینهاد پا یریشکل گ شنهادیپ

امه سازمان مدیریت و برنساختار مدیریتی استان نشان داده شده است. براساس نمودار مذکور این نهاد در درون ساختار 

های این سازمان و تعامل با سازمان ها و نهادهای استانی و  پتانسیل معاونت استان قرار دارد و با بهره گیری از ریزی

 وظیفه رصد برنامه آمایش را در سطح استان دارا هستند.شهرستانی همچنین سایر نهادهای غیر رسمی 

 عبارتند از: استان بوشهر  شیبرنامه آما یابیو ارز شینهاد پا فیوظا نیاز مهمتر یبخش

 ؛شاخص ها یاطالعات و به روزرسان یجمع آور 

 ؛ شیبرنامه آما یاطالعات یها گاهیپا لیتشک 

 ی؛ابیو ارز شیمستندات مرتبط با پا یگانیثبت و با 

 بط با مرت یو ..آموزش کارکنان و دست اندرکاران دستگاه ها ی،مال یی،اجرایتیریمشکالت مد ییشناسا

 ؛شاخص ها یهاستان در خصوص نحوه گزارش د شیبرنامه آما

 در  یو اطالع رسان یاستان یدستگاه ها یبا همکار یابیارز یشاخص ها یو جمع آورر یریاندازه گ

  ؛شیمه آماعدم اجرا برنا ایخصوص اجرا 

 ؛در صورت لزوم  یابیارز دیجد یشاخص ها نیتدو  

 ؛روز تقتضائاو ا یطاشر با متناسب هشد یهارا یها یبند لویتاو حصالا 

آمایش استانی در چارچوب طرح آمایش سرزمین  برنامهمعاونت و هماهنگی برنامه و بودجه مسئول تهیه و تدوین 

ستان اجتماعی و فرهنگی ا ارزیابی عملکرد بخش های اقتصادی، طقه ای،است. مشارکت در طراحی نظام برنامه ریزی من

با اهداف و خط مشی های توسعه ملی ،منطقه ای و استانی بررسی و شناخت منابع درآمدی استان و تهیه گزارش عملکرد 

همچنین  اعتبار و نظارت بر فرآیند مدیریت کلیه طرح ها و برنامه های عمرانی ،تدوین شاخص های توزیع درآمد استان،

 باشد یبرنامه و بودجه م یمعاونت و هماهنگ فیاز وظا یبخشبررسی روش ها و الگوهای مناسب توزیع اعتبارات استان 

با توجه به شرح وظایف معاونت و هماهنگی برنامه و بودجه به عنوان یکی ازمهم ترین نهاد های پشتیبان دبیرخانه نهاد 

 می شود. پایش وارزیابی استان پیشنهاد

 یربا همکا یاطالعات آمار گاهیو پا ییایاطالعات جغراف ستمیس جادیمعاونت آمار و اطالعات سازمان برنامه با ا

 د استان دار ازیمورد ن یاطالعات یها هینقشه ها و ال یو بهنگام ساز هیدر ته یمربوطه در سازمان نقش مهم یمعاونت ها

عات اهمیت دسترسی به آمار و اطال باشد. شیبرنامه آما یابیارز یآمار و اطالعات پشتوانهساز  نهیتواند زم یمدر نتیجه 

ر ددقیق و به هنگام نشان دهنده لزوم استقرار نظام جامع ،یکپارچه آمار و اطالعات استان و شهرستان های استان می باشد 
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)سطح  یمحل یو نهاد ها یاستان ییرااج ریو غ ییاجرا ینهاد ها هیبه اطالعات کل یراستا ضرورت شناخت و دسترس نیا

لذا این امر یکی از اولویت های اصلی در نهادهای مسئول به ویژه استانداری و  استان( وجود دارد. یشهرستان و شهرها

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است. 

 ،یمختلف اعم از دولت  یو ضرورت مشارکت نهادها یابیو ارز شیپا نهیدستگاه ها در زم یبا وجود ضعف تخصص

اختار متناسب با س یو محل یدر ادارات استان یواحد ای رخانهیکند دب یم جابیو ... ا ییاجرا ریغ ،یتخصص یخصوص

جهت پرهیز از بار مالی اضافی به سازمان ها و ادارات به منظور جمع آوری آمار و اطالعات و روندهای توسعه  یسازمان

ستقرار ا بق آن با جهت گیری های  کالن برنامه آمایش و ارزیابی شاخص های تعیین شده،استان برای تطابق یا عدم تطا

 یابد.

لزامات ( از ایانسان روییو فردی )ن ینهادی، سازمان تهاییوجود ظرف دیجد یتیریدر استقرار هر نظام و سازوکار مد

 یهای آموزش و در واقع اجرای برنامه ییافزا تیو ظرف یهای آموزش اجرای برنامه نیاست. بنابرا ریناپذ اجتناب

ی است که م ییاستان از جمله ضرورتها داریو توسعه پا شیارتباط با برنامه آما استان در یتیریتوانمندسازی نهادهای مد

 ی سازمان برنامهنمنابع انسا تیریمعاونت توسعه و مد چنانکه.ردیتوسعه استان قرار گ یدر دستور کار نهادهای متول ستیبا

 اثرگذار هستند. یو فرد ی،سازمانینهاد یساز تیظرف ندیکارکنان در فرآ یفیآموزش و ارتقا ک با

استان  یزیو برنامه ر تیریسازمان مد استیوابسته به ر یاگر چه به لحاظ سازمان شیبرنامه آما یابیو ارز شینهاد پا

روابط و تعامالت چند جانبه با انجمن  ستیبا یو مردم نهاد م یررسمیغ یارگان ها ریبا سا  یشیهم اند یبرا یاست ول

 مشکالت توسعه استان داشته باشد. یحل ها هارائه را ینخبگان و صاحب نظران استان در راستا
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 جایگاه پیشنهادی نهاد دائم پایش وارزیابی برنامه آمایش استان در ساختار مدیریتی استان بوشهر:  8نمودار 

 اخذ: مطالعات مشاور م

 

  

 شورای برنامه ریزی و توسعه استان

کارگروه تخصصي آمایش سرزمين، آمار، 
 محيط زیست و توسعه پایدار استان

 شورای امنيت ملي
 مجلس شورای اسالمي

 هيئت دولت
 و معماری ایران شورایعالي شهرسازی

 سازمان برنامه و بودجه کشور
 شورای عالي آمایش سرزمين 

 وزارت نفت
 سازمان بنادر و دریانوردی

 سازمان انرژی اتمي
 شورای عالي مناطق آزاد تجاری صنعتي و ویژه اقتصادی

ی
سطح مل

 

 کارگروه تخصصي آمایش سرزمين، آمار، محيط زیست و توسعه پایدار استان

شهرستان های واقع در  انفرماندارهای ناحيه)ریزی شهرستانبرنامههای کميته
 (استان بوشهر بر حسب موضوع یزیبرنامه ر ياز نواح کیهر 

ی(
سطح استان )عال

 
ی(

سطح ناحیه )میان
 

ی(
سطح شهرستان )محل

 

دبيرخانه )معاونت 

هماهنگي برنامه و 

 بودجه(

دبيرخانه )نمایندگان معاونت 

 و بودجه(هماهنگي برنامه 
 ریزی شهرستانکميته برنامه

 دبيرخانه )معاونت هماهنگي برنامه و بودجه(
 

به عنوان  یورو بهره شیآما ،یزیرگروه برنامه

 شیبرنامه آما يابیوارز شینهاد دائم پامرکزی  هسته

 استان
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 تدوین چارچوب و معیارها و شاخص های ارزیابی برنامه آمایش  -1-6-3-2

 یها هستاند نسبت تا کوشد می ،هدفمندای  هـگون هـبو  هدـش یزـیر هـبرنامو  خصـمش شیرو به ءتکاا با بیایارز

 الیلو د هسنجید ها حطراز آن  رنتظاا ردموو  هدـش یـبین پیش نتایج بارا  توسعه یهابرنامه ایجراز ا همدآبرو  سملمو

توسعه مستلزم بهره  یبرنامه ها یابیو ارز نیراستا تدو نی. در اکشد تحلیل بهرا  ها حطرو  ها سیاست شکست یا موفقیت

 آنها کمک کند. یابیسنجش و ارز ،یاست که بتوانند به هدف گذار ییاز شاخص ها یریگ

عمدتاً  شده اند، نیکه تاکنون تدو ییفضا تیبا ماه یصوص برنامه هاتوسعه در سطح کشور به خ یها برنامه شتریب

. ز ابهام استا یشدن آنها در هاله ا یاتیعمل زانیبه اهداف و م یابیبودند لذا درصد تحقق دست یابیو ارز شینظام پا فاقد

 یابیرزا یو شاخص ها هااریش استان بوشهر معیتحقق برنامه آما زانیم یابیارز به منظوربند تالش شده است  نیدر ا

 .گرددارائه  شیبرنامه آما

داشته مختلفی سطوحمی تواند  ،شده است گرفته نظر در آن برای که مقیاسی اساس برارزیابی برنامه های آمایش 

اهداف  بی اهداف بنیادین،ارزیا از عبارتند که کرد تعریف ارزیابی برای را مختلف سطح چهارچنانکه می توان ، باشد

 اساس بر استان مشکالت و مسائل تخفیف میزان تعیین، برنامه آمایش پایش فرایند کالن هدف اهداف مقطعی. ،میانی

 تعیین برای فرایند این ارزیابی پس. وضعیت حال( است با آتی وضعیت )یا گذشته وضعیت با کنونی وضعیت مقایسه

 قاعدتا. باشدمی انجام قابل کمی( و عینی اهداف مقیاس در چه و کالن و غایی اهداف مقیاس در )چه اهداف تحقق میزان

 تعریف اقدامات و ها برنامه ،راهبردها از مراتبی سلسله قالب در هایی فعالیت ،استان کنونی مشکالت و مسائل بهبود برای

 یارزیاب را اقدامات وری بهره و بخشی اثر میزان فعالیت ها و این پیشرفت و پیشبرد چگونگی شده است که می بایست

و  های دستیابی به اهداف شاخصدسته دو  هماهیت شاخص های ارائه شده را می توان ب در یک دسته بندی کلی  .کرد

( progress( یا شاخص های ارزیابی و چگونگی پیشرفت و تکامل پروژه ها )outcomesدستاوردهای برنامه آمایش )

 تقسیم بندی کرد.

اهیت هر برنامه استفاده می که متناسب با اهداف و مرنامه ها وجود دارندب یابیارز یبرا یمتنوع یمدل هاروش ها و 

 از یهانمطالعات ج چنانکه بسیاری از، دانند یم یاقدامات را نقطه تمرکز اصل میمستق یخروج بعضی از مدل های شوند.

 یرکز اصلتمای ارزیابی از طرفی بعضی از مدل ه بهره گرفته اند. یابیو ارز شینظام پا نیتدو یمحور برا جهیمدل نت

و یا کمیسیون  سازمان ملل( ستیز طی)برنامه مح UNEPالبته نهاد هایی نظیر دهند. یها قرار م تیفعال یخود را بر رو

فعالیت گرا( بهره گرفته  -ترکیبی از هر دو مدل ها)نتیجه گرا  DEDUCEاروپا برای ارزیابی پایداری ساحلی در پروژه 

 اند. 
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تدوین  یابیارز یو شاخص ها یبا روش شناس ییجهت آشنا به شاخص های ارزیابی استان بوشهر،قبل از پرداختن 

 نیهمچن یالملل نیب ای یمل اسیدر مق نیسرزم شیآما ای یتوسعه منطقه ا یبرنامه ها یابیو ارز شیمطالعات پاشده در 

  .8تارائه شده اسهایی از این مطالعات  نمونه  استان ( یساحل تی) با توجه به موقع یمناطق ساحل کپارچهیمطالعات 

 مصلحت نظام صیمجمع تشخ نیسرزم شیآما شینظام پا

 یابیرزا یشاخص ها برا یو معرف نیمصلحت نظام با هدف تدو صیتوسط مجمع تشخ نیسرزم شیآما شیپا نظام

با چند  مطالعات و همسو ندی. در فرآدیگرد هیربط ته یذ ینظام و نظارت بر عملکرد سازمان ها یکل یها استیتحقق س

 ،یفرهنگ ،یاقتصاد ،یابعاد اجتماع رساده سنجش گر د یاز شاخص ها یعیوس فی، طشیبودن مفهوم آما یساخت

ها خود  شاخص نیا نی. تدودیگرد نیتدو نیسرزم شیآما یکل یها استیس یابیارز یبرا یستیز طیو مح یکالبد

. اما ته اسرا به آن اختصاص داد یادیمتعدد بود که زمان ز یه هاطرح ها و تجرب از اسناد، یعیوس فیط یحاصل بررس

شاخص ها در  حجم از نیا یقیتطب سهیمقا یمنابع برا افتنیبه همراه داشت و آن  زینرا  یگری، مشکل دیگستردگ نیا

ه شرح زیر ب بدین ترتیب در مجموع سه دسته شاخص ارائه شده است که بود. یالملل نیو ب یفرامل ،ی، منطقه ایسطح مل

 می باشد:

هستند  ییشامل شاخص ها د،ینام زیاستاندارد ن یتوان آنها را شاخص ها یکه م یعموم یشاخص ها ایگروه اول 

شاخص  نیا شوند. یم افتیشده اند،  هیناد و مدارک مختلف که با اهداف مختلف تهسداشته و در ا ریکه کاربرد فراگ

دارند.  یو .. کاربرد جهان"ینرخ باسواد"،"یگبه زند دیام"، " یداخل محصول ناخالص"،"یکارینرخ ب"ها همچون 

 ،یلم اسیمق یعنی ییایجغراف اسیاستاندارد در مطالعات حاضر، خود به سه دسته از لحاظ مق ای یعموم یشاخص ها

 هستند.  میقابل تقس یالملل نیو ب یفرامل

 ایسآ یکشور در منطقه جنوب غرب تیسنجش موقعکه هدف از آن ها  رندیگ یرا در بر م ییدوم شاخص ها دسته

توان  یا مشاخص ه نیشده است. از جمله ا نییکشور تع یساله به عنوان حوزه رقابت ستیاست که در سند چشم انداز ب

 دمات،خ ،ی)صنعت یاقتصاد ی، تعداد پروژه هاهکشور منطق یدانشگاه ها انیمشترک م یهمکار یبه تعداد قراردادها

به  ییدسته از شاخص ها، کشورها نیا تیوضع سهیمقا یمنطقه و ...اشاره کرد. برا یترک با کشورهامش (یکشاورز

 انتخاب شدند. ایمنطقه جنوب غرب آس ییایجغراف یاز حوزه ها یندگینما

رتبه "دمانن ییکشور کاربرد دارند. شاخص ها یالملل نیب تیسنجش موقع ی، برایعموم یسوم از شاخص ها دسته

 تیوضع یقیتطب یبررس یبرا. .. و "یشاخص توسعه انسان "و  "جهان یکشورها انیدر م رانیا یکیلکترونا یآمادگ

                                                      
 مورد اکتفا شده است. 4ذکر بخش  نیبرنامه ها صورت گرفته است که در ا یابیو ارز شیموضوع پا رامونیپ یمطالعات متنوع 8
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عه در حال توس یاز کشورها ی، تعدادایآسمنتخب جنوب غرب  یدسته از شاخص ها، افزون بر کشورها نیکشور در ا

 انتخاب شده اند.  افتهیو توسعه 

تصور آنها م یبرا یآمار یداده ها افتنیحسن را داشتند که امکان  نی، ایفوق به رغم گستردگ یعموم یها شاخص

شده در  نیتدو یکه بخش اعظم شاخص ها ژهیو ای یاختصاص یها شاخص یعنیگروه دوم شاخص ها  کنیبود. ل

جش سن یو برا قیاز تحق یناش یهابودند که بر اساس ضرورت  ییدهند، شاخص ها یم لیمطالعات مذکور را تشک

موجود قابل  ینماگرها یشاخص ها اگر چه به کمک برخ نیشدند. ا نیآنها تدو لیذ یو محورها یکل یاه استیس

 یبرا یا ژهیو کاربرد و ستیفراهم ن یالملل نیو ب یآنها در سطح فرامل یقیتطب سهیامکان مقا کنیمحاسبه هستند، ل

 .دیها در گزارش فوق فراهم نگردگروه از شاخص  نیا یقیتطب سهیمقا مکانرو ا نیمطالعات داشتند. از ا

 نیو از ا نیمع یزمان یدر دوره ها ینظارت یجهت محاسبه شاخص ها یمذکور، بسترساز یطرح مطالعات ییغا هدف

 است نیسرزم شیکالن بخش آما یها استیعدم تحقق س ایتحقق  زانیموجود به لحاظ م یواقع یروندها یابیارز قیطر

لذا در  .است مناسب یربط در قالب و مقاطع زمان یذ یاطالعات الزم از سازمان هاداده ها و  افتیدر که الزمه آن

 های ارزیابی از مراجع ذیربط ارائه شده است. شاخصساختاری پیرامون جمع آوری اطالعات  گزارش

 طرح پایش و ارزیابی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی

 تبیین در رهبری معظم مقام های  سیاست ابالغ از پس که است مواردی از ،ساحلی یکپارچه مدیریت انداز چشم سند

 اول سال در آن انجام تکلیف اجرائی نامه آئین 2در ماده که  ای مطالعه براساس سند است. این شده تهیه چهارم برنامه

سازی شورای عالی معماری و شهر 4/6/1391و در مورخ  استو شهرسازی بوده ،تهیه شده مسکن  وزارت عهده به  برنامه

 5. طرح پایش و ارزیابی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور متشکل از  ابالغ شده استایران متن سند چشم انداز ر

 گام می باشد که به ترتیب زیر است:

 ؛طرح  انجام شناسی روش و کلیات: اول گام

 در سطح ملی و استان های ساحلی؛  (MEPطراحی نظام پایش و ارزیابی ) گام دوم:

ی و تهیه دستور العمل پایش و ارزیابی مناسب در اجرای پایش و ارزیابی در سطح ملی و برش های استان سوم:م گا

 سطح ملی و در سطح استان هرمزگان؛

 تهیه سامانه پشتیبان تصمیم گیری مکانی ؛ گام چهارم:

 خدمات آموزشی و اطالع رسانی؛ گام پنجم:

رزیابی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور زیر نظر وزارت راه و ویرایش اول ازگام اول گزارش طرح پایش و ا

منتشر  1396در مرداد شهرسازی با همکاری معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی و اداره کل مهندسی سواحل و بنادر 
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ت محیطی و زیس ،برنامه ریزیتاکید پایش و ارزیابی این مطالعه بر سه برنامه اصلی )برنامه ریزی کاربری اراضی شد.

 ه ریزی نوار ساحلی ( و هفت برنامه پشتیبان،عموماً در راستای  تحقق اهداف سه برنامه اصلی بوده است.برنام

 DPSIR یبیمدل ترکاز  کشور( یمناطق ساحل کپارچهی تیریمد یابیو ارز شیپا) ICZMمطالعات  یدر روش شناس

ها و اقدامات  و گزارش بررسی اهداف و سیاست ICZMبرنامه  . مقایسه شاخص های پیشنهادیاست استفاده شده LFA و

ایران نشان دهنده عدم کفایت شاخص ها برای پایش و ارزیابی ایران می  ICZMطرح ها و برنامه های بخشی منطقه ای 

و  زاز طرفی ضعف در ارائه شاخص های مرتبط با انرژی علیرغم اولویت توسعه سرمایه گذاری در صنایع نفت،گا .باشد

 بیانگر ضرورت بازنگری و ویرایش این طرح است. پتروشیمی در کشور باالخص خطه جنوب،

 دبرنامه توسعه سازمان ملل متح ینتایج تحقیقات ینظارت و ارزیاب ،یزیبرنامه ر یدفترچه راهنما

 نیا. است  2222ه روز شده از نسخه سال نسخه ب کیتوسعه  جینتا یابی، نظارت و ارزیزیبرنامه ر یراهنما کتابچه

شرکت داشته اند.  UNDP یواحدها یآموزش یاست که در کارگاه ها یتوسط کاربران یدیاطالعات کل یکتاب دارا

 ییاجرا تهیشده در کم بیتصو  یابیارز استیو الزامات س ددر سازمان ملل متح یابیارز یگزارش با ارائه استانداردها نیا

 است.  یابیو ارز ،نظارتیزیمه ردر برنا دیجد یرهایمس افتنیبه دنبال 

 ،یزیهنجارها، استانداردها و اصول برنامه ر ندها،یاز اهداف، فرا یا هیکتابچه ارائه درک پا نیا نیاز تدو هدف 

از  یبخش یآگاه نیهمچن .باشد یبرنامه توسعه سازمان ملل متحد( م)  UNDPتوسعه یدر برنامه ها یابینظارت و ارز

امه ها پروژه ها و برن ینظارت موثر برا ستمیس کی یانداز راهو نظارت در جهت  یزیبرنامه ر یندهایفرا یعناصر ضرور

ابزار  کیعملکرد  یاست. شاخص ها یابینظارت و ارز ،یزیبرنامه ر تیفیبهبود ک یکارآمد، در راستا یبا شاخص ها

قابل  راتییروند تغ، شاخص ها یریه گچرا که به واسطه انداز ،توسعه است راتییثبت تغ یبرا نانیساده و قابل اطم

 یچگونگ ونرامیپ یاطالعاتچنانکه  .باشند یم زین ییها تیمحدود یعملکرد دارا یالبته شاخص ها .خواهد بود صیتشخ

 مان وزبهینه سازی چرا که  ،است تیکارآمد حائز اهم یبه داده ها یابیدست نیهمچن دهند. یشاخص نم راتییوقوع تغ

 دیولداده ها ت یسازمان ملل متحد به شدت بر رو های پروژه یچرخه اجرا اها یبرنامه ی در طول ابیع ارزمناب هزینه تامین

داده  یجمع آور یکاربرد یاز روش ها یمختصر فیتوص 9جدول در . تاثیر گذار استعملکرد( یشده )شاخص ها

ر به طوآنها  جینتابرنامه ها و  یابیارز یبرا (برنامه توسعه سازمان ملل متحدUNDP (یبایکه در ارزارائه شده است ها 

 مورد استفاده قرار گرفته است. یگسترده ا
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در ارزیابی برنامه توسعه سازمان ملل  استفاده مورد های داده آوری جمع های روش از ای خالصه: 9جدول 

 9(UNDPمتحد)
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سیستم های نظارت و 

 ارزیابی

 گیری اندازه برای عملکرد های شاخص از استفاده

 نتایج رابرب در واقعی گیری نتایج اندازه ویژه به  پیشرفت،

 انتظار. مورد

 اعتماد، قابل روش یک تواند می

 یارزیاب برای هدفمند و صرفه به مقرون

 .باشد نتایج و ها خروجی پیشرفت

 یابیارز و نظارت های سیستم به بستهوا

 را پایه اهداف حیاتی که شاخص ها و

 ماداعت قابل اطالعات و اند کرده تعیین

 یداده ها زیو ن اهداف با ارتباط در

 را در جهینت یمربوط به شاخص ها

 . اند کرده آوری جمع زمان طول

 گزارش ها و اسناد

 و کمی اطالعات جمله از موجود، بهره گیری از اسناد

 مانند آن، نتایج و ها موضوع ، خروجی مورد در کیفی

 گزارش ، ظرفیت توسعه های فعالیت از سازی مستند

 شواهد دیگر دهندگان و

 صرفه جویی در هزینه ؛
 به پاسخ در توان می را مستند شواهد

 رد؛ک تحلیل و تجزیه و کد ها، پرسش

 پرسشنامه ها

 آوردن دست به برای را استاندارد رویکرد یک

را   موضوعات از ای گسترده مورد طیف در اطالعات

 عانذینف تنوع یا کند از طریق مشارکت تعداد می فراهم

 رایب( برداری نمونه های  از تکنیک استفاده با )معموال

 اطالعات آوردن دست به

 عقاید، باورها، نگرش، در

 رضایت، سطح ادراکات،

 عملیات مورد در غیره و

  ها خروجی ها، ورودی

روش خوبی برای جمع آوری سریع 

اطالعات توصیفی در مورد طیف 

گسترده ای از موضوعات با هزینه نسبتاً 

 کم ؛ 

 گمنام بودن پاسخ دهندگان ؛

 تجزیه و تحلیل آسان ؛

خود اظهاری ممکن است منجر به 

 گزارش دهی غلط شود؛

 فاقد عمق است ممکن عمومی ها داده

 باشد؛

زمینه  در کافی اطالعات است ممکن

 نکند؛ ارائه مورد نظر

 موضوع تحت تاثیر نمونه گیری باشد،

 مصاحبه ها

 با انتخاب شخص مناسب و از پیش تعیین شده ،

سواالت طراحی شده برای به دست آوردن اطالعات 

عمیق در مورد تصورات و تجربیات شخصی پرسیده می 

شود و در صورت نیاز برای کسب اطالعات بیشتر در 

سخ های خود ، سواالت را به پرسشنامه ها و یا مورد پا

 کنید. نظرسنجی واگذار

 عمق و دامنه کامل، پوشش تسهیل در

 موضوع؛ یک اطالعات

 

 کند صرف زیادی زمان تواند می

 د؛باش دشوار تحلیل و تجزیه تواند می

 باشد؛ پرهزینه تواند می

 پاسخ به کننده مصاحبه برای پتانسیل

 ؛ مشتری های متمایز

 شاهده سایتم

 دقیق مشاهدات از مستلزم استفاده

 کی انجام چگونگی مورد در اطالعات دقیق ثبت برای

 است انجام حال در)است. سایت در برنامه

 ها، بحث فرآیندها، ها، فعالیت

 (است مشاهده قابل و اجتماعی تعامالت

 در را برنامه یک عملیات توانید می

 کنید؛ مشاهده وقوع صورت

 رخ آنها که زمانی حوادث به تواند می

 است؛ سازگار دهد می

 شاهدهم رفتارهای تفسیر یا بندی دسته

 باشد؛ دشوار است ممکن شده

 می تواند گران باشد؛

انتخاب موضوع )سایت( می تواند 

 تبعیض آمیز باشد؛

 

 مصاحبه های گروهی

 برای یکدیگر با که (نفره 8 تا 6) کوچک گروه یک

ن گفت و گو کرده اند،که ذینفعا عمیق نظرات بررسی

 تقضاو یا و متفاوت، یا مشابه های ممکن است دیدگاه

سیاست داشته باشند  یا توسعه طرح یک مورد در

همچنین به درک و ابتکار عملی در روش جمع آوری 

 اطالعات دست یابند؛

 تدس به برای اعتماد قابل و سریع روش

 ذینفعان از مشترک نظرات آوردن

 مختلف می باشد؛

 درجه آوردن دست به برای کارآمد اهر

 در عمق  و جزئیات اطالعات از باالیی

 کوتاه است؛ زمان یک

. 

 تواند می تحلیل و تجزیه به پاسخ

 باشد؛ سخت

 .به آموزش نیاز دارد؛

 باشد؛ دشوار است ممکن ریزی برنامه

                                                      
9 United Nations Development Programme 
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خبردهنده های 

 کلیدی

مصاحبه های عمیق کیفی ،اغلب یک به یک،با طیف 

از ذینفعان که دانش دست اول در زمینه  گسترده ای

 مورد مطالعه دارند؛

این انجمن خبرگان می توانند دانش و درک درستی از 

مشکالت همچنین توصیه هایی در خصوص راه حل ها 

 داشته باشند؛

 برای هایی مشکالت و توصیه ماهیت

 می دهد؛ ارائه ها حل راه

 یک در را مختلف های دیدگاه

 می مورد چندین در یا و واحد موضوع

 دهد؛ ارائه تواند

موضوع به سمت نمونه گیری جهت 

 دهی می شود؛

باید ابزارهایی برای تایید اطالعات 

 داشته باشد؛

 پانل کارشناسان

 کارشناسان از متشکل مرجع، گروه یا نظرسنجی یک

 یا و فنی موضوعات مورد در مطالب ارائه برای خارجی

 است؛ یارزیاب به مربوط موضوعات سایر

 بخش است؛ اعتبار

  تواند می( متخصص) منبع عنوان به

 ؛دهد ارائه را بیشتری اطالعات با عمق

موضوع  قسمت در را نتایج و اطالعات

 کند؛ اثبات یا تایید تواند می

 ؛ مربوطه های هزینه و مشاوره هزینه

باید مشارکت کنندگان بی طرف باشند 

 نداشته باشد؛ وجود منافع تضاد هیچ و

 مطالعه موردی

رسیدگی جامع از طریق سنجش موارد برای بدست 

آوردن اطالعات عمیق با هدف درک کامل  پویایی، 

فعالیت ها ،خروجی ،نتایج ،تعامالت یک برنامه توسعه 

 است.

 به هک عواملی کامل بررسی برای مفید

 کند؛ می کمک نتایج و خروجی

 ستنی توجهی قابل منابع و زمان نیازمند

تدارک  های ارزیابی برای المعمو که

 دیده می شود؛

 د؛باش دشوار تواند می تحلیل و تجزیه
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 راهنمای سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی

عضو،که اعضای آن متعهد به اصول  34دارای  لمللی،سازمان همکاری و توسعه اقتصادی سازمانی است بین ا

میالدی تحت عنوان سازمان همکاری اقتصادی اروپا در  1948دموکراسی و اقتصاد آزاد هستند. این سازمان در سال 

پاریس تاسیس شد و به تعبیری عمده ترین سازمان بین المللی تصمیم گیرنده اقتصادی است. این سازمان بر اساس 

شورهای مختلف شاخص هایی را معرفی کرده است که دارایی مقیاس و سطح مشخصی نبوده و می توان با تجربیات ک

توجه به شرایط هر منطقه و اهداف و سیاست گذاری های تعیین شده در برنامه مدیریت یکپارچه ساحلی از بخشی از 

 آنها استفاده کرد. لیست شاخص ها در پیوست گزارش ارائه شده است.

از  یروهگبه طور کلی به دو دسته قابل تقسیم می باشند، یکی  ،بوشهر استان شیبرنامه آما یابرزیای اه شاخص

 بوشهر. استان شیخاص برنامه آما یابیهای ارز و شاخص داریهای کالن مرتبط با توسعه پا شاخص

ازمان های بر عملکرد سارت تشخیص مصلحت نظام جهت ارزیابی تحقق سیاستهای آمایش سرزمین و نظ مجمعدبیرخانه 

مجموعه ای از  شاخص های نظارتی را بر حسب اهداف کیفی و سیاست های کلی آمایش سرزمین تدوین و  ذی ربط

 بدین منظور متناسب با بخش های .ارائه کرده است. برخی از این شاخص ها قابلیت تعمیم به سطح استان ها را دارند

ابل تعمیم برای استان استخراج و ارائه شده است. از طرفی موقعیت ساحلی شاخص های ق موضوعی آمایش استان بوشهر،

استان و دارا بودن میادین متفاوت انرژی و برخورداری از ویژگی های منحصر به فرد دیگر، بیانگر ضرورت ارائه شاخص 

برنامه  تیریدم ندیدر فرآشده  فیتعر یبا استناد به شاخص ها های خاص برای ارزیابی برنامه آمایش استان بوشهر است.
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 ستیو ز ییفضا ،یاقتصاد ،یبه اهداف مختلف اجتماع یابیدر جهت دست شرفتیمنظم از اجرا و پ ییبازخوردها ش،یآما

 .ردیگ یقرار م نفعان یو ذ رانیمد اریدر اخت یطیمح

باشد با جامعه ای  یناستا بوشهر (1414) سال  افق چشم انداز در ستیبا یاستان بوشهر م شیبرنامه آما یبا اجرا

، توانمند،کارآفرین، دارای زندگی با کیفیت مطلوب و سازمان فضایی متعادل و برخوردار از توسعه پایدار بر پایه خالق

وم فناوری صنایع دریایی، عل اقتصاد دانش بنیان، دریا محور، رقابت پذیر و دارای جایگاهی ممتاز در تجارت، گردشگری،

 یمی.زیستی، انرژی و پتروش

ا که اهداف از آنج نیتوسعه استان است. بنابرا یها استیراهبردها و س، به اهداف یابیچشم انداز مستلزم دست تحقق

به  یابیور دستبه منظ زییر نقطه آغاز تالش برای برنامه یانداز و به طور کل چشم نیتوسعه استان نقطه آغاز تدو نیادیبن

 یابیعنای ارزبه م تواند یاهداف م نیتحقق ا نزایم یابیارز نیبنابرا باشدیستان مجانبه در سطح ا و همه داریای پا توسعه

ذا قبل از ل توسعه استان باشد. های استیانداز، راهبردها و س توسعه استان، چشم های تیمامور ،یفرع هدافبه ا یابیدست

 ته شده است.پرداخها ارائه شاخص های ارزیابی هر محور به مرور اهداف، راهبردها و سیاست 

به اهداف  یابیتحقق و دست زانیم یابیکه به منظور ارزالزم به ذکر است شاخص های ارزیابی ارائه شده در این بند  

به عنوان  استان شیبرنامه آما یابیو ارز شینهاد پاصرفاً جنبه پیشنهادی دارند و شده است،  فیتوسعه استان تعر نیادیبن

 ت لزومکند و در صور فیها را بازنگری و بازتعر شاخص استان می تواند نامه آمایشمسئول نظارت بر اجرایی شدن بر

 شرایط زمان و مکان تعریف نماید. متناسب به ارزیابیو  شیپا ندیرا در فرآ دییهای جد شاخص

 محورهای موضوعی در این گام  به دلیل مطابقت ،موضوعات مورد اشاره در سند چشم انداز یگستردگ با توجه به

ر توسعه بخش ها د ینیسرزم یها استیس نیتدوو هماهنگی با محور های موضوعی بخش سیاست و راهبرد بر اساس 

نظام ی و حکمروای جمعیت و نظام سکونتگاهی، حمل و نقل، و فرهنگی، یاجتماع نفت،گاز و انرژی، به محورهایاستان 

معدن، گردشگری، کشاورزی و علم و فناوری تجارت، صنعت و  ،12، آبمحیط زیست و منابع طبیعی ،تصمیم گیری

 د.استان پرداخته خواهد ش شیبرنامه آما اهداف شبردیپ یابیبخش به ارز نیدر ا بدین ترتیب. شده است تقسیم

  محور اجتماعی و فرهنگی 

 تیفیبهبود ک هدف بنیادین شامل فرهنگیو  در محور اجتماعی ،به چشم انداز استان در افق برنامه لینبر اساس  

تعریف  مستلزم دستیابی به این هدفاست.  مطلوب یخیو تار یبوم راثیو حفظ م یاجتماع هیو ارتقاء سرما یزندگ

 هیماارتقا سر، ها و جرائم بیو کاهش آس یاجتماع هیمتناسب با ارتقا سرما یبر آموزش ها دیتاکراهبردهایی نظیر 

                                                      
به  تیو اهم، بنا به خواست نخبگان  دیاستان بوشهر برگزار گرد یزیو برنامه ر تیریدر سازمان مد 4/11/96( که مورخ هیاپای)در قیبر اساس پنل تلف 12

طالعه  مورد م یبه محورها جایگاه منابع آبی در توسعه استان، در استخراج اهداف بنیادین و راهبردها محور آب  مستقل از محور طبیعی و محیط زیست 

 .دیافزوده گرد
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 یاجتماع نشاط جادیو ا یزندگ تیفیارتقا سالمت، ک، و خالق ایپو یجامعه ا جادیا یدر راستا یو فرهنگ عموم یاجتماع

 یملموس و ناملموس استان بوشهر و آب ها یفرهنگ راثیحفاظت از منابع و مو  یها و جرائم اجتماع بیو کاهش آس

 نالزم به ذکر است که هر یک از این راهبرد ها منجر به تعریف سیاست هایی شده است که به استا .است فارس جیخل

با محور  مرتبط یها استیاهداف، راهبردها و سدر دستیابی به هدف بنیادین محور اجتماعی و فرهنگی کمک می کند. 

 ارائه شده اند. 12جدول ی در و فرهنگ یاجتماع

 اجتماعی و فرهنگی  با محورمرتبط  یها استیسو  اهداف، راهبردها:  11جدول 

 محور  اهداف بنیادین  راهبرد  های مرتبط سیاست

 یتوسعه آموزش ها قیاز طر یمهارت زندگ شیافزا -

 اجتماع محور

در  ییاجرا یدانشگاه و دستگاه ها نیب یها یهمکار توسعه -

 یفرهنگ-یاجتماع یحوزه ها

 اندر سطح است یفرهنگ-یدانش اجتماع دینظام تول توسعه -

 هیمتناسب با ارتقا سرما یبر آموزش ها دیتاک

 ها و جرائم بیو کاهش آس یاجتماع

و  یزندگ تیفیبهبود ک

 یاجتماع هیارتقاء سرما

 و یبوم راثیو حفظ م

 یخیتار

اجتماعی و فرهنگی 
 

از شهروندان در  یررسمیو غ یرسم یها تیبر حما دیتاک -

 یفرهنگ- یاجتماع یحوزه ها

 یلتدو یشهروندان با نهاد ها یط اجتماعشبکه رواب تیتقو -

 یدولت ریو غ

 در استان یشهروند تیو هو فیحقوق، تکال تیتقو -

لق تع زانیم شیارزش ها و هنجارها و افزا تیبر تقو دیتاک -

 مردم به استان

 یو مدن یدولت یمردم به نهاد ها یاعتماد اجتماع شیافزا -

در  یو فرهنگ عموم یاجتماع هیارتقا سرما

 و خالق ایپو یجامعه ا جادیا یاستار

در  یها و جرائم اجتماع بیکنترل و کاهش آس ،یریشگیپ -

 نفت و گاز  یتیمناطق فعال

 سالم یسبک زندگ نهیسطح سواد مردم در زم شیافزا -

خدمات  ریعادالنه به خدمات سالمت و سا یدسترس -

 استان یجنوب-یدر محور شمال یاجتماع-یرفاه

 بیسالمت و کاهش آس یدر ارتقا تیحاکمنقش  یفایا -

موثر بر  یعوامل اجتماع تیریهمراه با مد یاجتماع یها

 سالمت

 یاجتماع یکننده ها نییبر تع دیشهر سالم با تاک جادیا -

 ریپذ بیسالمت و گروه ها و اقشار آس

نشاط  جادیو ا یزندگ تیفیارتقا سالمت، ک

  یها و جرائم اجتماع بیو کاهش آس یاجتماع

 نهیموجود در زم یها تیها و ارتقا قابل تیتوسعه ظرف -

و  یدست عیصنا ،یفرهنگ ،یعیطب ،یخیتار راثیحفاظت م

 یگردشگر

ملموس و  یفرهنگ راثیحفاظت از منابع و م

 فارس جیخل یناملموس استان بوشهر و آب ها

 مشاورماخذ: مطالعات 
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 رزیابی محور اجتماعی و فرهنگی شاخص های ا:  11جدول 
شاخصنوع  شاخص جهت   

 محور اهداف بنیادین شاخص
 مثبت منفی کمی کیفی

 توسعه انسانیشاخص  *  * 

 یزندگ تیفیبهبود ک

 هیو ارتقاء سرما

و حفظ  یاجتماع

و  یبوم راثیم

یخیتار  

اجتماع
و ی

 
فرهنگ

ی
 

 میزان مرگ و میر نوزادان  )زیر یک ماه(  * * 

 نسبت تعداد تلفات جانی ناشی از مخاطرات طبیعی به کل مرگ و میر   * * 

درصد خانوار 42نسبت جمعیت دارای هزینه های درمانی با بیش از   * *   

ینرخ مشارکت اقتصاد *  *   

زنان ینرخ مشارکت اقتصاد *  *   

یاجتماع یها بینرخ رشد آس  * *   

ساالنهاشتغال  شیمتوسط افزا *  *   

مردان با سواد هینسبت زنان باسواد  *  *     

  متوسطه ( - یی)ابتداسرانه فضاهای آموزشی شهری  *  * 

متوسطه ( -سرانه فضاهای آموزشی روستایی)ابتدایی  *  *   

ییویو راد یونیزیتلو یدرصد تحت پوشش شبکه ها *  *   

 یولتد ریغ هنری – یتعداد موسسات فرهنگ *  * 

 شده یو بهره بردار زیتجه یورزش یتعداد فضاها *  * 

 هزار نفرده هر  یبه ازا یتعداد دانشگاه ها و مراکز آموزش عال *  * 

 نفر  12222ی به ازای هر محل اتیتعداد روزنامه و نشر *   

 مردم نهاد یتعداد سازمان هانرخ رشد  *  * 

  مردم نهاد ی غیر دولتی و ازمان هاتعداد اعضا سنرخ رشد  *  * 

 به ازاء هر ده هزار نفر یدولت ریغ یتعداد تشکل ها *  * 

 *  * 
انتخاب  شرکت در طیشرا نینسبت شرکت کنندگان در انتخابات به کل واجد

 یعموم

 نفر تینسبت دانشجو به ده هزار نفر جمع *  * 

 نترنتیبه ا یدسترس ینفوذ خانوارها بیضر *   

 تیجمع ینسبت نرخ رشد اشتغال به نرخ رشد واقع *   

 نیکل شاغل هینسبت  یعال التیبا تحص نیتعداد تکنس *  * 

 هزار نفر 12 یفناور به ازا یتعداد مراکز رشد واحدها *  * 

 هزار نفر12 یبه ازا یو حرفه ا یتعداد کارآموزان فن *  * 

 النیلتحصفارغ ا یکارینرخ ب  * * 

 نسبت مدیران بومی به کل مدیران  *  * 

 تعداد ثبت اختراعات به صد هزار نفر جمعیت  *  * 

 شکاف  درآمدی )مناطق روستانیی و شهری استان ( در مقایسه با میانگین ملی   * * 

 استان ییروستا تینرخ رشد جمع *  * 

 ییانوار روستاخ کیخالص ساالنه  یها نهیمتوسط هز  * * 

 ییخانوار روستا کیمتوسط درآمد خالص ساالنه  *  * 

 ییخانوار روستا یها نهیخانوار به کل هز یخوراک یها نهینسبت هز  * * 

 یخانوار شهر یها نهیخانوار به کل هز یخوراک یها نهینسبت هز  * * 
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شاخصنوع  شاخص جهت   
 محور اهداف بنیادین شاخص

 مثبت منفی کمی کیفی

 (یتراز مهاجرت )شهرستان *  * 

 سکنه یدارا یتعداد روستاها  * * 

 ییخانوار روستا نیتعداد شاغل *  * 

 روستایی بهداشت خانه – یتعداد مراکز بهداشت *  * 

 یبرخوردار از آب لوله کش یتعداد روستاها *  * 

 ماخذ: مطالعات مشاور

 

 نظام تصمیم گیری حکمروایی و محور 

کی، بین ی دریا و خشدر گستره ها یزیو برنامه ر تیرینظام مد یساز کپارچهیکارآمد و  تیریبه نظام مد یابیدست

ه ضرورت این هدف در نظام تصمیم گیری استان بف بنیادین آمایش استان می باشد. بخشی، ملی و استانی از جمله اهدا

ملی می  که دارای مقیاس وابسته به نفت و گاز یها شرکتدلیل برخورداری از کانون های توسعه نظیر نواحی صنعتی 

 کنندیخود را اتخاذ کرده و اجرا م ماتیتصم یمحل یریگمیتصم یهماهنگ با نهادهانامستقل و شند و گاهاً به صورت با

وسعه مناسب شده به ت یابیو دست یزیراستان سبب عدم امکان برنامه ییفضا یهااز پهنه یبعضدر نتیجه  .مشخص می شود

حقق حاکمیت ت ،که الزمه تحقق آن یبا بهره گیری از شاخص های نهات لذا ارزیابی دستیابی به این هدف بنیادین است.

ش سازمان افزایو  در ساختار سیاسی و اداری کپارچهینظام  یریشکل گ ،ارتقاء بهره وری نظام اداری شایسته ساالری،

 یها استیسراهبردها و  اهداف، ییبه منظور بازنمامی باشد. ممکن  است، های مردم نهاد در ساختار تصمیم گیری

. همچنین شاخص های ارزیابی جهت تحقق اهداف بنیادین پیرامون  دیارائه گرد 12جدول  درگام سوم درشده  نیتدو

  شده است. ارائه 13جدول ارتقا بهره وری در ، حاکمیت شایسته ساالری

 نظام تصمیم گیریحکمروایی و  مرتبط با محور یها استیاهداف، راهبردها،س:  12جدول 

 محور  اهداف بنیادین راهبرد  سیاست های مرتبط

در سطوح مختلف  کپارچهی تیریمد یساز ادهیپ -

 استان یتیریمد

 ستانا یادار التیتشک یو متناسب ساز یساز چابک -

 تاناس یدولت یدستگاه ها یمنابع انسان یسازتوانمند

و  یادار یارتقا عملکرد نظام ها

 ینهاد ها نیب یهماهنگ شیافزا

 تیرینظام مد یساز کپارچهیکارآمد و   یبخش نیو ب یبخش

 یدر گستره ها یزیو برنامه ر

 یو خشک ایدر -1

 یبخش نیب -2

 یو استان یمل -3

حکمروا
یی

  
و نظام 

صم
ت

می
گ 

ری
 ی

 یمردم یمشارکت گروه ها یسازبستر  -

 یدولت یو عملکرد نهاد ها تیفعال یساز شفاف -

 ییحکمروا یارتقا مولفه ها

 خوب

 یااستان ه نیب یمتقابل منطقه ا یها یتوسعه همکار -

 (5احمد)منطقه  ریو بو هیلویبوشهر، فارس و کهگ
 تیقدرت حاکم شیافزا

 یمحل
 ستانا یمحل سطوح یمشارکت تیریاز مد یریبهره گ -

 ماخذ: مطالعات مشاور
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 نظام تصمیم گیری حکمروایی و محور یابیارز یشاخص ها:  13جدول 

 نوع شاخص
جهت 

 محور اهداف بنیادین شاخص شاخص

 مثبت منفی کمی کیفی

 یضوابط اصالح ساختار سازمان یاجرا *   *

 کپارچهیکارآمد و 

 تیرینظام مد یساز

در  یزیو برنامه ر

 یگستره ها

 یو خشک ایدر -1

 یبخش نیب -2

 یو استان یمل -3

حکمروایی و 
ی

صمیم گیر
نظام ت

 

 دولتی تیریمد یکاهش تعداد پست ها   * *

 استفاده از خدمات دولت الکترونیک  *   *

 تنوع خدمات دولت الکترونیک  *   *

 دستگاه هاعملکرد  یابیانجام ارز *   

 عملکرد کارمندان یابیاجرای دستورالعمل ارز *  * *

 یکیترونالک ریو غ یکیخدمات اعم از الکترون یتمام یکیالکترون یرساناطالع *  * 

 ارکنانو باالتر به کل ک سانسیل یلینسبت کارکنان با مدرک تحص شیافزا *  * 

 یآموزش یابیو ارزش رانیکارکنان و مد یآموزش یدوره ها یبرگزارتعداد   *  * 

 سبز تیریتحقق برنامه مدتعداد اقدامات انجام شده جهت  *   *

 یارتقاء سالمت ادار یهابرنامه یاجرادرصد  *  * *

 (ی)نظرسنج یو عموم یمردم از خدمات دولت یمند تیرضا زانیم *  * *

 تعداد شرکت های تخصص ثبت شده با عملکرد فرااستانی *  * 

 شاخص فساد اداری استان   * * 

 بهره وری کل شاغالن دولتی  *  * 

 نسبت مجموع بودجه شهرداریها به بودجه بخش دولتی  *  * 

 نسبت وظایف شوراها و شهرداریها از کل امور محلی  *   *

* *  * 
تعداد جلسات کمسیون مشترک پارس جنوبی با سازمان ها و نهادهای استانی 

 ر سالد

 *  * 
ی به ادارات و مشترک پارس جنوب ونیسیکم اعتباری  یحجم کمک ها

 ( در سال الیر ونیلی)مسازمان های استان

 *  * 
 حجم کمک های عام المنفعه کمیسیون مشترک پارس جنوبی  )میلیون ریال (

 در سال

    
صله انسبت شکایت رسیدگی شده در شوراهای حل اختالف به کل شکایات و

 به مراجع قضایی 

 نسبت شاغالن دولتی و عمومی به کل شاغالن   * * 

 نسبت اعتبارات استانی به کل اعتبارات ملی  *  * 

 اجرای ضوابط کاربری اراضی و آب  و مقررات مکان یابی در مناطق ساحلی  *   *

 ر سالتعداد پروژه های عمرانی به بهره برداری رسیده  استان د *  * 

 تعداد توافق نامه های دو جانبه و چند جانبه با کشورهای همسایه *  * 

* *  * 
نسبت مصوبات عملیاتی شده شوراهای استانی و شهرستان به کل مصوبات این 

 شوراها

 فرهنگی واگذار شده به بخش غیر دولتی  -حجم تصدی های  اجتماعی  *   *

 ی محلی و شهرداریها به کل شاغالن دولتی و عمومی نسبت شاغلین سازمان ها   * 

 هاتیفعال افتیدر یبرا یردولتیبخش غ یبرنامه توانمندساز یاجرا *  * *

 مطالعات مشاور ماخذ:
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  آبمحور 

در محور آب به عنوان محوری پر  و راهبردها نیادیاهداف بنتدوین  استان یمنابع آب در توسعه آت تیاهم لیبه دل

 مطالعه شده است.اهمیت 

 پیراموناستان  شیبرنامه آما نیادیبه اهداف بن لین رامونیشاخص ها پ این محورتحقق اهداف  یابیجهت ارز

های تدوین  راهبردها و سیاست به منظور بازنمایی اهداف، 14جدول  شده است. نیکارآمد منابع آب تدو یحکمران

 کمبود منابع آب دربخش با توجه به اهمیت موضوع  در اینشده  نیتدو یشاخص هاگام سوم ارائه گردید. لذا  شده

 ارائه شده است. 15جدول 

  آب مرتبط با محور یها استیسو  اهداف، راهبردها:  14جدول 

 محور  اهداف بنیادین  راهبرد  سیاست های مرتبط

 یبا کم آب یسازگار -

 یاریآب یروش ها یو بهساز ینوساز -

 نا متعارف یاز آب ها یبردار بهره -

 مجاز آب ریاز برداشت غ یریجلوگ یسازوکارها ییافزا هم -

 مصرف آب تیریو مد یبهره ور شیافزا

اثر بخش منابع  یحکمران

و  ینیرزمی،زیآب )سطح

 (ایدر

ب
آ

 

 منابع آب تیفیکنترل و بهبود ک -

 ایاز آب در داریپا یبردار بهره -

 انتقال آب  یشبکه ها یساز نهیو  به توسعه -

 و عرضه  آب نیتام داریپا تیریمد

 مردم نهاد آب یو توسعه تشکل ها جادیا -

 آب یواقع یارزش گذار -
 آب تیریمد یمشارکت یریگ میتصم

 مشاورماخذ: مطالعات 

 آب محور یابیارز یشاخص ها:  15جدول 

 شاخصنوع 
جهت  

 شاخص شاخص
اهداف 

 بنیادین
 محور

 مثبت منفی کمی کیفی

 نسبت بهره برداری )برداشت( از منابع آب سطحی به کل حجم آبهای تجدید شونده   * * 

 یحکمران

اثر بخش 

منابع آب 

 ،ی)سطح

 و ینیرزمیز

 (ایدر

ب 
آ

 

 * *  
جدید و قابل ت یبه کل حجم آبهازیرزمینی )برداشت( از منابع آب  ینسبت بهره بردار

 استحصال زیرزمینی 

 ینیرزمیمنابع آب ز یستابیتعادل ا  * * 

 حجم آب شیرین شده به وسیله آب شیرین کن ها  *  * 

 تعداد اقدامات انجام شده در خصوص مقابله با خشکسالی  *  * *

 آبخوان داری اقدامات انجام شده تعداد  *  * *

 یفاضالب صنعت هیتصف ستمهاییبه س یدارای دسترس ینسبت واحدهای صنعت *  * 

 ییو روستا یتحت پوشش شبکه فاضالب شهر تیجمع *  * 

 استان یآب نهاییقطرهای از کل زم ارییکشت با روش آب ریز نهاییسهم زم *  * 

 داشت شده از دریا جهت فعالیت های صنعتی حجم آب  بر *  * 

 نسبت فاضالب بازیافت شده به کل فاضالب صنعتی  *  * 

 مطالعات مشاور ماخذ:
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 محور محیط زیست و منابع طبیعی 

 ایفظ، اححنظیر استان  شیبرنامه آما نیادیبه اهداف بن لین رامونیشاخص ها پ این محورتحقق اهداف  یابیجهت ارز

 نیتدوو  یقتصادا یها تیفعال یطیمح ستیکردن آثار سوء ز نهیکم، ستیز طیومح عییاز منابع طب داریپا یدارو بهره بر

 شاخصراهبردها و سیاست های تدوین شده گام سوم ارائه گردید. لذا  به منظور بازنمایی اهداف، 16جدول  شده است.

از توسعه  یناش یهایکنترل آلودگاین بخش با توجه به اهمیت موضوعات مدیریت بهینه صنایع و  درشده  نیتدو یها

 ارائه شده است. 17جدول ز و حفظ اکوسیستم های طبیعی در بخش نفت و گا یهاتیفعال

 محیط زیست و منابع طبیعیمرتبط با محور یها تاسیسو  اهداف، راهبردها: 16جدول 

 محور  اهداف بنیادین  راهبرد  سیاست های مرتبط

 یهاز منابع آب و خاک و ارتقاء بازد یدستگاه نیب یحفاظت فعال مشارکت -

 خاک تیفیو ک

 یمصنوع هیتغذ یطرح ها قیآبخوان از طر تیتقو -

 گرد وغبار یانبحر یو کنترل کانون ها یمشارکت ییزدا ابانیب -

 یدر بهره بردار یمشارکت جامعه محل یبرا یقیتشو یها استیاتخاذ س -

  یو مرتع یجنگل یچندمنظوره از اراض داریپا

 ریپذ بیحساس و آس یها و گونه ها ستمیاکوس یمشارکت تیریمد -

 یابیارزش و شیپا یاطالعات  و سامانه ها گاهیبه پا یریگ میاتکا نظام تصم -

 ستیز طیو مح یعیمنابع طب

و  ایحفاظت، اصالح، اح

 یبآ یها ستمیتوسعه اکوس

 یطیدر منابع مح یو خشک

استان در چارچوب توسعه 

و گسترش اقتصاد  داریپا

 سبز

،توسعه و بهره  ایحفظ، اح

 یعیاز منابع طب داریپا یبردار

 ستیز طیو مح

مح
ی

ز ط
ی

ت
س

 
و منابع طب

عی
 ی

 میاقل رییبا تغ یسازش تیریمد -

 یسازگار زانیم شیافزا

ه و منطق یمیاقل طیبا شرا

ل حاص یامدهایمقابله با پ

 میاقل رییاز اثرات تغ

 قیهوا از طر تیفیو ارتقا ک عیدر صنا نینو یها یفناور یریبه کارگ -

 یمشارکت نهاد

 یها تیفعال تیریمد

 یانسان رگذاریتاث

 تسیکردن آثار سوء ز نهیکم

 یها تیفعال  یطیمح

ه بر حوز دیبا تاک یاقتصاد

 یانرژ

 مشاورماخذ: مطالعات 

 محور محیط زیست و منابع طبیعی یابیارز یشاخص ها:  17جدول 

 شاخصنوع 
جهت  

 شاخص شاخص
اهداف 

 بنیادین
 محور

 مثبت منفی کمی کیفی

 ده ننسبت بهره برداری )برداشت( از منابع آب سطحی به کل حجم آبهای تجدید شو  * * 
 یحکمران

اثر بخش 

منابع آب 

 ،ی)سطح

 و ینیرزمیز

 (ایدر

 آب 

 * *  
ل تجدید قاب یبه کل حجم آبهازیرزمینی )برداشت( از منابع آب  ینسبت بهره بردار

 و استحصال زیرزمینی 

 ینیرزمیمنابع آب ز یستابیتعادل ا  * * 

 حجم آب شیرین شده به وسیله آب شیرین کن ها  *  * 

 تعداد اقدامات انجام شده در خصوص مقابله با خشکسالی  *  * *

 آبخوان داری اقدامات انجام شده تعداد  *  * *
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 شاخصنوع 
جهت  

 شاخص شاخص
اهداف 

 بنیادین
 محور

 مثبت منفی کمی کیفی

 ینعتفاضالب ص هیتصف ستمهاییبه س یدارای دسترس ینسبت واحدهای صنعت *  * 

 ییو روستا یتحت پوشش شبکه فاضالب شهر تیجمع *  * 

 استان یآب نهاییقطرهای از کل زم ارییا روش آبکشت ب ریز نهاییسهم زم *  * 

 حجم آب  برداشت شده از دریا جهت فعالیت های صنعتی  *  * 

 نسبت فاضالب بازیافت شده به کل فاضالب صنعتی  *  * 

 مطالعات مشاور ماخذ:

  حمل و نقلمحور  

ه د در افق برنامه آمایش، استان بوشهر بتوسعه حمل و نقل با تاکید بر حمل و نقل دریایی ایجاب می کن ضرورت

. لذا به منظور یابد دستنظام سکونتگاهی برخوردار از حمل و نقل ترکیبی با تاکید بر پیوندهای منطقه ای و بین المللی 

 مطالعاتهای تدوین شده در  شناخت زمینه های تصمیم جهت تدوین شاخص های ارزیابی، اهداف، راهبردها و سیاست

خص هایی جهت ارزیابی با موضوعیت شبکه حمل و نقل ارائه گردیدکه با بهره گیری از آن شا 18جدول ر دسوم گام 

 ارائه شده است. 19جدول تدوین گردید که در 

 حمل و نقل مرتبط با محور یها استیسو  بردهاداف، راهاه: 18جدول 

 محور اهداف بنیادین  راهبرد  های مرتبط سیاست 

 یصلا های¬و اتصال به کانون یلیو توسعه شبکه حمل و نقل ر جادیا -

 یتیو جمع یتیفعال یاصل یدورهایو کر یبندر

 مجاور و اتصال به یاستان با استان ها یارتباط یدورهایکر تیتقو -

 یمل یتیتراز یورهادیکر

شبکه حمل و نقل متناسب با  یو توسعه کم یفیسطح ک شیافزا -

 دوریهر کر یتخصص یکارکردها

 حمل ونقل  کپارچهی ستمیو توسعه س جادیا -

حفاظت و  جاد،یا

توسعه خدمات حمل 

و نقل 

 ،یی)هوایبیترک

و  یلیر ،ینیزم

 (ییایدر

شبکه حمل و  تیو ظرف ییارتقاء کارا

منطقه  یهاوندیبر پ دیبا تاک یبینقل ترک

 یالملل نیو ب یا

حمل و نقل
 

 مطالعات مشاورماخذ: 

 

 حمل و نقل محور یابیارز یشاخص ها:  19جدول 

 شاخصنوع 
جهت  

 محور اهداف بنیادین شاخص شاخص

 مثبت منفی کمی کیفی

و  ییارتقاء کارا ای استان تعداد پرواز های ورودی و خروجی به فرودگاه ه *  * 

شبکه حمل  تیظرف

ا ب یبیو نقل ترک

 یوندهایبر پ دیتاک

 نیو ب یمنطقه ا

 یالملل

حمل و نقل
 ظرفیت کانتینر بنادر استان  *  *  

 تعداد لنگرگاه ها  *  * 

 تعداد بنادر بازرگانی  *  * 

 مربع لومتریدر هر ک یتراکم راههای اصل *  * 

 اکم بزرگراه ها در هر کیلومتر مربع تر *  * 
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 شاخصنوع 
جهت  

 محور اهداف بنیادین شاخص شاخص

 مثبت منفی کمی کیفی

 سهم استان از حمل و نقل کاال از کل کشور *  * 

 سهم استان از حمل و نقل مسافر از کل کشور *  * 

 نسبت سوانح رانندگی با منشاء نقائص جاده ای به کل سوانح   * * 

 سرانه بار جابه جا شده درون استانی  *  * 

 سافر جابه جا شده درون استانی سرانه م *  * 

 تعداد موسسات  مسافر بری فعال  *  * 

 تعداد موسسات باربری فعال  *  * 

 مطالعات مشاور ماخذ:

 

  محور جمعیت و نظام سکونتگاهی 

با توجه به عدم تعادل فضایی استان که نتیجه رشد کانون های صنایع نفت و گاز در پهنه جنوبی و روند تخلیه 

، استان یی استان الزم است در افق برنامه آمایشایجغراف تیبا توجه به موقعسکونتگاه های روستایی بوده است، همچنین 

دست یابد. لذا به منظور شناخت زمینه های تصمیم جهت تدوین شاخص های  داریپا و متعادلبوشهر به نظام سکونتگاهی 

ارائه گردیدکه با بهره گیری  22جدول سوم در مطالعات گام ه در ارزیابی اهداف، راهبردها و سیاست های تدوین شد

و نظام  یهرشبکه ش یساماندهاز آن شاخص هایی جهت ارزیابی با موضوعیت  تقویت پیوندهای درونی و بیرونی استان، 

 ارائه شده است. 21جدول در ی و جمعیت پذیری در مناطق ساحلی تدوین گردید که سکونتگاه

 جمعیت و نظام سکونتگاهی مرتبط با محور یها استیاهداف، راهبردها،س:  21جدول 

 محور اهداف بنیادین  راهبرد  سیاست  های مرتبط 

 یسکونت یتیمناطق فعال نیارتباط ب یساز نهیبه -

 با مناطق پسکرانه یحلسا

 یصاداقت یبا قطب ها ینیتعادل سرزم یبرقرار -

 استان ینوار ساحل

 ،یاجتماع ،یبه روابط اقتصاد یارتقاء و انتظام بخش

 های¬کانون یخدمات-یو عملکرد یطیمح ستیز

 ییروستا-یشهر یوندهایپسکرانه و پ ،یساحل

مناطق  یریپذ ستیارتقا ز

   یساحل

جمع
ی

 ت
و نظام سکونتگ

اه
 ی

و  خدمات برتر ای¬منطقه عیتوز سازی¬نهیبه -

 یاجتماع

رانه پسک-یمناطق کرانه ا کپارچهیو توسعه  یسازمانده

 یشبکه ا ییتوسعه فضا تیظرف یدارا یا

 ییبه سازمان فضا یابیدست

 داریمتعادل و پا

 یر معمارب یمبتن داریپا یارتقا نظام سکونتگاه

 یبوم

  داریپا های¬ه سکونتگاهتوسع نهیبه یبه الگو یابیدست

 یخیتار-یفرهنگ تیبر هو یو مبتن

 یها و خدمات اجتماع رساختیمتعادل ز  عیتوز

 استان یدر سطح سکونتگاه ها یو رفاه

 ییبه مراکز روستا یخدمات رسان ارتقا

 استان یسکونتگاه ها یتوان خدمات یارتقا

 سکونتگاه ها تیفیارتقا ک
 قیاز طر یصنعت یهاکانون  نیاسکان شاغل تیتثب

 جودمو یدر سکونتگاه ها یزندگ تیفیک یشاخص ها

 مشاورماخذ: مطالعات 
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 جمعیت و نظام سکونتگاهی محور یابیارز یشاخص ها:  21جدول 

 شاخصنوع 
جهت  

 محور اهداف بنیادین شاخص شاخص

 مثبت منفی کمی کیفی

 *  * 
ه اندازه رتب بیو شهری استان )ضر ینظام سکونتگاه تعادل در شیشاخص افزا

 شبکه شهری استان(

 به سازمان یابیدست

متعادل و  ییفضا

  داریپا

جمع 
ی

 ت
و نظام سکونتگاه

 ی

 شاخص مرکزیت خدماتی شهرها  *  * 

 شاخص  نخست شهری  * * * 

 یینرخ مهاجرتهای روستا  * * 

 *  * 
شهرستان  کیبه تفک)به شبکه گاز سراسری  ینسبت خانوارهای دارای دسترس

 (و نقاط شهری و روستای

 *  * 
 کیبه تفک)سالم  یدنیبه شبکه آب آشام ینسبت خانوارهای دارای دسترس

 (شهرستان و نقاط شهری و روستای

 یمل نیانگیبا م سهیدر مقا یشهر یسرانه خدمات عموم *  * 

  طقه ای مصوب میزان تحقق طرح های کالبدی من *   *

 میزان تحقق طرح های ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی مصوب  *   *

 نسبت روستاهای دارای طرح هادی اجرا شده به کل   *   *

 میزان تحقق طرح های جامع شهری مصوب  *   *

 *  * 
ی ننسبت اعتبارات عمرانی شهرستان های محروم استان به کل اعتبارات عمرا

 استان

 استان تیاستان از کل جمع یشمال پهنهساکن در تینسبت جمع *  * 

 *  * 
استان نسبت به کل  یانجام شده در پهنه شمال یتعداد پروژههای عمران

 استان یپروژههای عمران

 استان تیاستان از کل جمع میانیساکن در پهنه  تینسبت جمع *  * 

 *  * 
استان نسبت به کل  میانیانجام شده در پهنه  ینتعداد پروژههای عمرا

 استان یپروژههای عمران

 استان تیاستان از کل جمع جنوبیساکن در پهنه  تینسبت جمع *  * 

 تعداد اقدامات انجام شده در نوسازی واحدهای مسکونی روستایی *   *

 *  * 
)روستایی و تعداد وام های اختصاص یافته به نوسازی واحدهای مسکونی 

 شهری (

 *  * 
استان نسبت به کل  یانجام شده در پهنه جنوب یتعداد پروژههای عمران

 استان یپروژههای عمران

 *  * 
-تراکم کارگاه های تولیدی در کیلومتر مربع به تفکیک پهنه های شمالی 

 جنوبی -میانی 

 *  * 
 تان ی اسرسم ریغ سکونتگاههای یتوانمندساز یطرحها ینسبت مساحت اجرا

 به کل سطح آنها

 *  * 
سوده فر یشده به کل سطح بافتها یو نوساز ینسبت مساحت عرصه بهساز

 استان  شده ییو شناسا یشهر

 نسبت جمعیت تحت پوشش خدمات ایمنی و آتش نشانی  *  * 

 سهم جمعیتی مستقر در سکونتگاهها ی در معرض خطر زلزله  * * 
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 شاخصنوع 
جهت  

 محور اهداف بنیادین شاخص شاخص

 مثبت منفی کمی کیفی

 سیل در معرض خطر یمستقر در سکونتگاهها  یتیمعسهم ج  * * 

 استان یساخته شده در مناطق ساحل یمساحت اراض * * * 

 یریپذ ستیارتقا ز

   یمناطق ساحل

 بهسازی شده یا اسفالت شده در نوار ساحلی  –طول جاده ساخته شده  *  * 

 استان  ساحلیساکن در پهنه  تیجمعتراکم  *  * 

 بت جمعیت ساکن در پهنه ساحلی استان نسبت به کل جمعیت استان نس  *  * 

 میزان سرمایه گذاری مستقیم در مناطق ساحلی  *  * 

 تعداد لنگرگاه ها  *  * 

 طول اصالح نوار ساحلی  *  * 

 مطالعات مشاور ماخذ:

 

  صنعت و معدنمحور 

ستان تدوین ا صنعت و معدنهدف بنیادین متناسب با زمینه های  دوبا توجه به نتایج مطالعات گام سوم برنامه آمایش 

ارائه گردید. شاخص  22جدول  های مرتبط در راهبردها و سیاست شدکه به منظور تعیین رویکرد و بازنمایی اهداف،

 ارائه شده است. 25جدول محور صنعت و معدن در های ارزیابی مبتنی بر 

 صنعت و معدن ها ی مرتبط با محور و سیاست اهداف، راهبردها:  22جدول 

 محور  اهداف بنیادین راهبرد  سیاست های مرتبط 

دانش  عیدر حوزه صنا یالملل نیو ب یمل یشبکه همکار یریبکارگ -

 انیبن

 انیبن دانش یمحصوالت صنعت یو استانداردساز یخشب تیفیک -

   یصنعت و شرفتهیپ یوابسته به کشاورز عیهدفمند صنا توسعه -

 انیدانش بن عیارتقاء سهم صنا

 انیدانش بن عیاستان از صنا

 کشور

 عیمعادن و صنا گاهیبهبود جا

اال متوسط و ب یبا فناور یاستان

  در کشور

ت و معدن
صنع

 

 یمعدن یها تیمفقوده فعال یرزش و حلقه هاا رهیزنج لیتکم -

معادن  و عیصنا نهیهدف در زم یبه بازارها یو تنوع بخش گسترش -

 استان یباال یبا فناور

 شتازیو پ نینو یو عرضه کاالها در عرصه ها دیازتول تیحما -

  یفناور

 آب بر عیاز استقرار صنا تیو حما لیتسه -

 و معادن استان عیصنا یریتوان رقابت پذ یبسترساز -

و  یمعدن یخوشه ها تیتقو

 تیمز یدارا یصنعت

 استان ییایو در یبندر یها تیفعال یمشارکت تیریمد -

 عیارزش صنا رهیزنج یاجزا ییهمگرا شیو افزا یتوانمندساز -

 ییایدر

 یها تیفعال یتوسعه خوشه ها

 یایدر عیصنا

 هریاستان به سرزنج لیتبد

 محو ایدر عیصنا یها تیفعال

 مشاورماخذ: مطالعات 
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 صنعت و معدن محور یابیارز یشاخص ها:  23جدول 

 نوع شاخص
جهت 
 شاخص شاخص

اهداف 
 بنیادین

 محور

 مثبت منفی کمی کیفی

 در استان هیدانش پا داتیسهم تول شینرخ رشد افزا *  * 

ارتقاء سهم 
 عیصنا

 نایدانش بن
 هیاپایو در

ت و 
صنع

معدن
 

 استان یاز منابع کان یدر بهره بردار دیجد یها یفناور یریبکارگ *  * 

 دیجد یشده با فناور ینوساز عیتعداد صنا *  * 

 تعداد خوشه های صنعتی فعال در استان  *  * 

 *  * 
نسبت ارزش افزوده صنایع با فناوری باال و متوسط در استان به کل ارزش افزوده 

 (ییایمیساخت مواد و محصوالت ش عیظر گرفتن صناا و بدون در ناستان  ) ب

 سهم اشتغال بخش صنعت و معدن از کل شاغالن استان *  * 

 لیتبد
استان به 

 رهیسرزنج
 تیفعال

 عیصنا یها
 محور ایدر

 سهم ارزش افزوده صنعت )بدون نفت( از کل اقتصاد  *  * 

 ل بخش صنعت سهم شهرک های صنعتی از کل اشتغا *  * 

 نرخ سرمایه اقتصادی در بخش صنعت  *  * 

 ش(شروع برنامه آمای-نرخ بهره وری تولید در بخش صنعتی )در مقایسه با سال مبنا *  * 

 استان یلیتبد عیتعداد صنا ینرخ رشد کمّ *  * 

 سهم فعالیتهای صنعتی در ساختار اشتغال استان  *  * 

 صی از ساختار اشتغال استان سهم بخش خصو *  * 

 *  * 
نسبت مساحت کل زمین صنعتی شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی به مساحت  

 استان

 ضریب پوشش بیمه فعالیت های صنعتی *  * 

 نفر کارکن و بیشتر ( 12تعداد شاغالن کارگاه های بزرگ صنعتی ) *  * 

 مطالعات مشاور ماخذ:

 

  تجارتمحور 

ابل ذکر قاست.  مورد بررسی قرار گرفته تجارت این بخش محوره به توانمندی ها و پتانسیل های استان در با توج

 یاستراهبردها و س تدوین شدکه به منظور تعیین رویکرد و بازنمایی اهداف، است که برای محور تجارت دو هدف کالن

ارائه  25جدول  ارائه گردید. شاخص های ارزیابی مبتنی بر تقویت نقش بازرگانی استان در 24جدول  های مرتبط در

 شده است.
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 تجارت مرتبط با محور و سیاست های : اهداف، راهبردها24جدول 

 ور مح اهداف بنیادین راهبرد  سیاست های مرتبط 

توسعه شیوه های نوین تامین، توزیع، بازاریابی،  -

  یو بازرگان یفروش و خدمات مهندس

کسب و کار و مدیریت  یفضا لیتسه

 اثربخش عرضه و تقاضای بازار در استان
قه منط یوستگیو پ یسازمانده

 کیو لجست یشبکه تجار یا

ت
تجار

  کیستشبکه لج کپارچهی تیریو توسعه و مد زیتجه - 

  یت بندرخدما

 کیشبکه لجست یتوسعه و سازمانده جاد،یا

 دوریکر جادیکاال و خدمات در استان)ا

 (کیلجست

 بنادر استان یهوشمندساز -

خدمات برتر  یتوسعه مرکز منطقه ا

بندر بوشهر از  یو ارتقاء کارکرد یبندر

نسل دوم به نسل سوم بنادر با کارکرد 

یکیو لجست یصنعت  

ان از سهم بنادر است شیافزا

 بنادر کشور تیرفظ

 مشاورماخذ: مطالعات 

 تجارت محور یابیارز یشاخص ها:  25جدول 

 نوع شاخص
جهت 
 شاخص شاخص

اهداف 
 بنیادین

 محور

 مثبت منفی کمی کیفی

 نرخ اشتغال در مقایسه با میانگین ملی  *  * 
 یسازمانده

 یوستگیو پ
 یمنطقه ا

شبکه 
 و یتجار
ت کیلجست

تجار
 

 نرخ رشد افزایش سهم فعالیت های  بازرگانی در ساختار اشتغال استان *  * 

 سهم خدمات بازرگانی از کل ارزش افزوده استان  *  * 

 تعداد تعاونی فعال بازرگانی *  * 

 در ساختار اشتغال استان یبازرگان تهاییسهم فعال شینرخ رشد افزا *  * 
 ت زیرساخت های لجستیکی کیفی *   *
 تحویل به موقع کاال  *   *

 تن( -ارزش صادرات استان از طریق گمرکات)وزن  *  * 

 شیافزا
سهم بنادر 
استان از 

 تیطرف
 بنادر کشور

 دالر( -)ارزش گمرکات قیارزش صادرات استان از طر *  * 

 تن( -گمرکات)وزن  قیارزش واردات به استان  از طر *  * 

 دالر( -گمرکات)ارزش  قیاز طر به استان  ارزش واردات *  * 

 هزاردالر( -میزان صادرات صنایع معدنی )ارزش  *  * 

 در بنادر)هزارتن( ینفت ریشده غ یریشده و بارگ هیتخل یسرانه وزن کاالها *  * 

 ظرفیت کانتینر بنادر استان  *  * 

 مطالعات مشاور ماخذ:

 

  ت، گاز و انرژینفمحور 

دکه به تدوین شبنیادین برای محور نفت، گاز و انرژی هدف  دوبا توجه به نتایج مطالعات گام سوم برنامه آمایش 

زیابی ارائه گردید. شاخص های ار 26جدول  های مرتبط در راهبردها و سیاست منظور تعیین رویکرد و بازنمایی اهداف،

 ارائه شده است. 27جدول  دراین محور مبتنی بر 
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 نفت، گاز و انرژی سیاست ها ی مرتبط با محورو  : اهداف، راهبردها26جدول 
 محور  اهداف بنیادین راهبرد  سیاست های مرتبط 

 بوطهمر ساتیو تاس یشبکه انرژ یساخت ها ریبه ز یبخش تیفیک -

 یاجتماع یها تیمرتبط با مسئول یها تیهدفمند  فعال یسامانده -

ا در ه رساختیز تیو تقو داریتوسعه پا

 یها تیفعال ریحوزه تاث یکانون ها

 یمینفت، گاز  و پتروش

بهره  یساز نهیو به نهیشیب

 تیاستان از فعال یمند

حوزه نفت،گاز،  یها

  یمیپتروش

 
ت،گ

نف
از و انرژ

 ی

 یدست نییو پا یدست انیم عیگذار در صنا هیجذب سرما ندیفرآ لیتسه -

 یصادرات کردیبا رو یمیمحصوالت پتروش یساز متنوع -

 بزرگ عیدر جوار صنا یکوچک و خدمات عیصنا گسترش -

 یبانیدر ارائه خدمات و  پشت انیدانش بن یشرکت ها تیتقو -

صنایع نفت، گاز و  داریتوسعه پا

 یمیتروشپ

 یمتخصص بوم یروهاین یریدر بکارگ یساز تیظرف -

ظام و ن یارتقا سهم مشارکت منابع انسان

نفت و گاز  یدر طرح ها ییاجرا-یفن

 استان

 یته اهس یتوسعه  یمختلف استان در راستا یمتوازن بخش ها یتوسعه -

 استان یتیمز یدر حوزه ها یهسته ا یها یکاربرد فناور توسعه-

 تیتمرکز فعال یایاز مزا یریگ بهره

 روگاهیاز توسعه ن یناش یهسته ا یها

 بوشهر

 و گسترش یریشکل گ

از منابع  یانرژ دیتول

 ریپذ دیتجد یها یانرژ

 یانرژ یبازده شیو افزا

 یانرژِ یو کاربردها

 یهسته ا

 یف انرژمصر یبهبود شاخص ها مختلف استان یدر بخش ها یانرژ یساز نهیبه یها تیظرف ییشناسا-

سطح  در ریپذ دیتجد یها یانرژ دیاز منابع تول یریو بهره گ ییشناسا-

 استان

از منابع  یانرژ دیسهم تول شیافزا

 ریدپذیتجد

 مشاورماخذ: مطالعات 

 نفت، گاز و انرژی محور یابیارز یشاخص ها:  27جدول 

 جهت شاخص نوع شاخص
 شاخص

اهداف 
 بنیادین

 حورم
 مثبت منفی کمی کیفی

 میزان جذب جمعیت در نواحی تاثیر پذیر از پارس شمالی و جنوبی  *  * 

 نهیو به نهیشیب
بهره  یساز

استان از  یمند
 یها تیفعال

حوزه نفت،گاز، 
 یمیپتروش

 

ت،گاز و انرژ
نف

 ی

 *  * 
 نییپا رهینجو ز بر یانرژ عیبه منابع نفت و گاز )صنا یمتک یصنعت یطرح ها شرفتیپ زانیم

 آن( یدست

 نسبت مساحت مناطق ویژه اقتصادی )هکتار( به کل مساحت استان   *  * 

 هیهزار تن( نسبت به سال پا -)وزن صادرات میعانات گازی نرخ رشد *  * 

 نسبت به سال پایه  دالر( ونیلیم -)ارزش یگاز عاناتیصادرات منرخ رشد   *  * 

 هیهزار تن( نسبت به سال پا -)وزن درات محصوالت پتروشیمیصانرخ رشد  *  * 

 هیدالر( نسبت به سال پا ونیلیم -)ارزش  یمینرخ رشد صادرات محصوالت پتروش *  * 

 *  * 
ب به کل نس نسبت نیروی انسانی بومی شاغل در شرکت های نفتی مستقر در استان بوشهر

 شاغل در آن یانسان یروین

 *  * 
سب به کل ن مستقر در استان بوشهر ینفت یشرکت هانیروی انسانی غیر بومی شاغل در نسبت 

 نیروی انسانی شاغل در آن

 *  * 
نرخ رشد ظرفیت اسمی پاالیشگاه های گاز استان)میلیون متر مکعب در روز( نسبت به سال 

 پایه تهیه برنامه آمایش 

 *  * 
سبت به ن متر مکعب در روز(  ونیلی)متان بوشهرنسبت ظرفیت اسمی پاالیشگاه های گاز اس

 کشور

 نرخ رشد سرمایه گذاری خارجی در مناطق ویژه اقتصادی نسبت به سال پایه *  * 

 مطالعات مشاور ماخذ:
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  کشاورزیمحور 

تان اس اورزیکشهدف بنیادین متناسب با زمینه های مستعد  یکبا توجه به نتایج مطالعات گام سوم برنامه آمایش 

ارائه گردید.  28ل جدو های مرتبط در راهبردها و سیاست تدوین شدکه به منظور تعیین رویکرد و بازنمایی اهداف،

 رائه شده است.اجدول زیر  در محور کشاورزیشاخص های ارزیابی مبتنی بر 

 کشاورزی سیاست های مرتبط با محورو  : اهداف، راهبردها28ل جدو

 محور  اهداف بنیادین راهبرد  سیاست های مرتبط 

 یتسیز داتیتمام تول یارزش برا ی رهیزنج یو ارتقا جادیا-

 یبرا یفناور ستیو ز یبه نژاد یاز پژوهش ها تیحما-

 داتیبهبود تول

 یمحصوالت کشاورز ینظام بازرگان بازار و  توسعه-

 لیو تکم یریارتقاء سطح رقابت پذ

 دار تیارزش محصوالت مز رهیزنج

 ییغذا تیبه امن یابیدست

 

کشاورز
 ی

ان و بهره بردار یمنابع انسان یدانش و توانمندساز تیریمد-

 دستاوردها جیو ترو

 و فناورانه دیجد یاز کسب و کارها تیحما-

 نینو یها یتوسعه فناور

 از منابع خاک انتیص-

 یمشارکت یقیتلف یکارجنگل توسعه-

 ایدام و آبز ،یاهیگ یکیژنت ریو حفظ ذخا تیتثب-

 یاز منابع پا انتیحفاظت و ص

 یکشت بر اساس تناسب اراض یالگو یساز نهیبه-

 یبهره بردار ینظام ها یسامانده-

 ییایدر ریبرداشت ذخا تیریمد بهبود-

 ز منابعا یارتقاء بهره ور

 ییایدر یپرور یتوسعه آبز-

 التینخ یو نوساز اصالح-

 و خارج از فصل یگلخانه ا یو بهبود کشت ها توسعه-

 کم آب بر اهانیو کشت گ یشورورز ی توسعه-

 ییدارو اهانیکشت گ توسعه-

 یسالمت  محصوالت کشاورز ینظام گواه استقرار-

 وریدام و ط داتیتول یفیک بهبود-

 یمیاقل رییتغ یامدهایپبا  یسازگار-

و  سالمت محصوالت   داریپا  دیتول

 دار  تیمز

 مشاورماخذ: مطالعات 
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 کشاورزی محور یابیارز یشاخص ها:  29جدول 

 نوع شاخص
جهت 
 شاخص شاخص

اهداف 
 بنیادین

 محور

 مثبت منفی کمی کیفی

 ی )در مقایسه با سال مبنای شروع آمایش (نرخ بهره وری تولید در بخش کشاورز *  * 

 به یابیدست
 ییغذا تیامن

ی
کشاورز

 

 *  * 
نسبت ارزش افزوده گروه فعالیتی کشاورزی و شکار و جنگلداری و ماهیگیری به 

 دیگر بخش های اقتصادی استان 

 سهم تولیدات گلخانه ای نسبت به کل تولیدات کشاورزی استان *  * 

 رع دارای سیستم های نوین آبیاری و زراعی )هکتار(وسعت مزا *  * 

 سهم شاغلین بخش کشاورزی و شیالت از اشتغال استان *  * 

 نسبت تولید محصوالت زراعی استان به سطح زیر کشت )کیلوگرم بر هکتار( *  * 

 سهم سطح زیر کشت اراضی آبی نسبت به کل سطح زمین های زراعی   *  * 

   زیر کشت های باغینسبت به کل سطح  یآب باغی کشت ریسطح ز سهم *  * 

 تعداد تراکتور به ازاء هر صد هکتار اراضی زراعی  *  * 

 میزان برق مصرفی در بخش کشاورزی نسبت به کل برق مصرفی  *  * 

 نسبت میزان تولید غالت از محصوالت زراعی استان )تن(  *  * 

 لید سبزیجات از محصوالت زراعی  )تن(نسبت میزان تو *  * 

 تولید محصوالت باغی ساالنه نرخ رشد *  * 

 نرخ رشدکمی تعداد صنایع تبدیلی استان  *  * 

 نرخ رشد صادرات محصوالت کشاورزی  *  * 

 *  * 
شاخص کارایی اقتصادی استان درگروه فعالیتی کشاورزی 

 ،شکار،جنگلداری،ماهیگیری

 میزان مصرف کود شیمیایی به ازاء هر هزار هکتار از اراضی کشت شده *  * 

 ضریب بهره وری آب در بخش کشاورزی *  * 

 نرخ تلفات دام و طیور   * * 

 میزان اشتغال در زیر بخش شیالت )صید و آبزی پروری( *  * 

 سرانه مصرف آبزیان دریایی استان  *  * 

 زیان پرورشی )تن(میزان تولید آب *  * 

 میزان صید آبزیان دریایی)تن( *  * 

 میزان تولید ماهیان زینتی *  * 

 )تن(-میزان صادرات کل آبزیان  *  * 

 مطالعات مشاور ماخذ:
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 محور گردشگری 

وین شدکه دبا توجه به نتایج مطالعات گام سوم برنامه آمایش یک هدف بنیادین متناسب با زمینه گردشگری استان ت

ارائه گردید. شاخص های  32جدول به منظور تعیین رویکرد و بازنمایی اهداف، راهبردها و سیاست های مرتبط در 

 است.رائه شده اجدول زیر  ی درگردشگر یهارساختیتوسعه زارزیابی مبتنی بر 

 : اهداف، راهبردها و سیاست ها ی مرتبط با محور گردشگری 31جدول 

 محور  اهداف بنیادین راهبرد  سیاست های مرتبط 

 اندر است یو  ساحل ییایدر یگردشگر یها رساختیتوسعه ز-

استان با هدف  یو رفاه یخدمات اقامت یفیو ک یکم یارتقا-

 متسال یگردشگر لیتسه

 ،یلساح ،ییایدر یتوسعه گردشگر

 یو گردشگر یگرد عتیطب

 سالمت

 ممتاز گاهیبه جا یابیدست 

بر  دیبا تاک یگردشگر

 ییایو در یساحل یگردشگر

 جنوب کشور

گردشگر
 ی

 یمجاز یگردشگر یساخت ها ریارتقاء ز-
در  نینو  یها یتوسعه فناور

 یگردشگر

 یخیتار یها و محوطه هاو بافت یمعمار یاز جاذبه ها یریبهره گ-

در مناطق گرم و  یمعمار یاستان به منظور برندساز یشهرها

 مرطوب

 استان بوشهر یبوم یو هنر یفرهنگ یجاذبه ها جیترو-

 یتوسعه گردشگر یبرا یبوم گرد تیاز ظرف استفاده

 ،یعیطب یجاذبه ها یبرندساز

 - یخیتار یو پهنه ها یفرهنگ

 یمعمار

 یصنعت یتوسعه گردشگر یدر مناطق صنعت یگرگردش جیتوسعه و ترو-

مردم نهاد در بخش  یسازمان ها یها تیاز فعال تیو حما لیتسه-

 یگردشگر

 یو ارتقاء دانش شهروندان در صنعت گردشگر یفرهنگ ساز-

ارتقاء سطح شراکت 

 یو اجتماع یخصوص-یعموم

ه از جاذب یدر توسعه و بهره بردار

 یگردشگر یها

 ریظ ذخابر حف دیبا تاک یالملل نیو ب ید و سازنده ملتعامل هدفمن-

 فارس در استان بوشهر جیو تمدن خل تیهو تیو تقو یفرهنگ

 ،یفارس در سطح مل جیخل تیو گسترش هو تیتقو حفظ،-

  یالملل نیو ب یمنطقه ا

 یهنگفر تختیبوشهر به پا لیتبد

 فارس جیخل

 مشاورماخذ: مطالعات 
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 گردشگری محور یابیارز یشاخص ها:  31جدول 

 نوع شاخص
جهت 
 شاخص شاخص

اهداف 
 بنیادین

 محور

 مثبت منفی کمی کیفی

 تعداد مسافران حمل شده دریایی *  * 

 به یابیدست 
ممتاز  گاهیجا

ا ب یگردشگر
بر  دیتاک

 یگردشگر
و  یساحل

جنوب  ییایدر
 کشور

ی
گردشگر

 

 یگردشگر ساتیتاس یصادره برا یردارتعداد پروانه بهره ب *  * 

 دهیرس یبه بهره بردار یگردشگر یتعداد مجتمع ها *  * 

 یفعال در عرصه گردشگر یثبت شده تخصص یتعداد شرکت ها *  * 

 یو گردشگر یجهانگرد تیریمد یرشته ها النیتعداد فارغ التحص *  * 

 ای تاریخیتعداد بازدیدکندگان از موزه ها و بناه *  * 

 یو جهانگرد یرانگردیا یتورها یرسم انیتعداد راهنما *  * 

 سهم استان از تعداد گردشگران کشور  *  * 

 شده یشده و بهره بردار زیتجه یمناطق نمونه گردشگر تعداد *  * 

 دهیرس  یبه بهره بردار یراه نیتعداد مراکز خدمات ب *  * *

 اقامتی )تخت( ظرفیت تاسیسات  *  * 

 استان یاقتصاد یبخش ها گریبه کل درآمد د یدرآمد حاصل از گردشگر *  * 

 نسبت میزان سرمایه گذاری استانی در تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی به ملی *  * 

 مطالعات مشاور ماخذ:

 

  محور علم و فناوری 

ر تحقق محور علم و فناوری نقش پر رنگی د ،تان در افق برنامهچشم انداز اسدر  انیاقتصاد دانش بنبه دلیل تاکید بر 

محصوالت دارای مزیت استان و در نهایت افزایش بهره وری  که زمینه ساز ارتقا فناوری تولیدچشم انداز یافته است چرا 

زم توسعه لی مستعلم و فناور هیبر پا ینیثروت و ارزش آفرو رقابت پذیر محصوالت استان می شود. لذا تحقق هدف 

راهبردها  اهداف، ییبه منظور بازنما 32جدول است.  دار تیو اولو یتیمز یدر حوزه ها یتوسعه فناور و زیرساخت ها

 ارائه شده است. 33جدول در و شاخص های ارزیابی محور علم  دیشده گام سوم ارائه گرد نیتدو یها استیو س

 محور علم و فناوری مرتبط با  یها  استیسو  اهداف، راهبردها:  32جدول 

 محور  اهداف بنیادین راهبرد  سیاست های مرتبط 

 فناورانه ینیکارآفر یو شتابده یگر لیتسه-

 اتارتباطات و اطالع یفناور یها رساختیز گسترش-

 یفرهنگ علم و فناور جیترو 

علم  یها رساختیتوسعه نهادها و ز

 یو فناور

ر د ینیثروت و ارزش آفر دیتول

 و ینوآور ستمیچارچوب اکوس

 یفناور

 

ی
علم و فناور

 

 ها¬در دانشگاه ینیو کارآفر یمهارت یآموزش ها یبسترساز-

 جامعه و

 دنیآموزش به فرآ لیدانشگاه ها در تبد تیخالق یریبکارگ-

 دانش دیتول

 یمل اسیدر مق یعلم و  فناور یو گسترش شبکه ها یریبکارگ-

 یالملل نیو  ب

 یتیمز یدر حوزه ها یتوسعه فناور

 دار تیو اولو

مطالعات مشاورماخذ:   
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 علم و فناوری محور یابیارز یشاخص ها:  33جدول 

 نوع شاخص
جهت 
 شاخص شاخص

اهداف 
 بنیادین

 رمحو

 مثبت منفی کمی کیفی

 ضریب نفوذ تلفن همراه) درصد( *  * 

 دیتول
ثروت و 
ارزش 

 در ینیآفر
چارچوب 

 مستیاکوس
و  ینوآور
 یفناور

ی
علم و فناور

 

 ضریب نفوذ کاربران اینترنت )درصد( *  * 

 پورت های واگذار شده )هزار مشترک( *  * 

 خالص داخلی )درصد(سهم تجارت الکترونیکی از تولید نا *  * 

 تعداد دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات شهری  *  * 

 روستاییاطالعات  یتعداد دفاتر ارتباطات و فناور *  * 
 تعداد مراکز رشد واحدهای فناوری به ازای ده هزار نفر *  * *

 صد هزار نفر یبه ازا یعلم و فناور یتعداد پارکها *  * 
 رده هزار نف یبه ازا یقاتیمراکز تحقتعداد     

 استان یاز منابع کان یدر بهره بردار دیجد یها یفناور یریبکارگسهم  *  * 

 دیجد یشده با فناور ینوساز عیتعداد صنا *  * 

 سهم به کارگیری فناوری های جدید در کشاورزی استان  *  * 

 ش شیالت و آبزی پروری بخدر  دیجد یها یفناور یریسهم به کارگ    

 درصد اشتغال دانش بنیان از کل اشتغال استان  *  * 

 ده هزار نفر یبه ازا یقاتیتعداد مراکز تحق *  * 

 ده هزار یبه ازا  R&Dبخش  یدارا یصنعت یتعداد بنگاهها *   

 یصنعت یکل کارگاهها و توسعه به قیواحد تحق یدارا ینسبت بنگاهها *  * 

 کل ارزش افزوده استان و توسعه به قیتحق نهینسبت هز *  * 

 استانبخش صنعت و توسعه به ارزش افزوده  قیتحق نهینسبت هز *  * 

مطالعات مشاور ماخذ:  



 توسعه تی ریمد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021300308RE102971225 62 م 

 طراحی و پیاده سازی نظام جمع آوری آمار و اطالعات مکانی و روندهای توسعه استان  -1-6-3-3

ی در دوره های زمانی معین به منظور ارزیابی روندهای موجود به لحاظ بستر سازی جهت محاسبه شاخص های نظارت

بخش از گزارش چارچوب  نیامیزان تحقق یا عدم تحقق اهداف توسعه از جمله اهداف گزارش پیش رو می باشد. لذا در 

 .دمی گردارائه  ربطیذ ییاجرا یمورد نظر از سازمان ها و دستگاه ها یاطالعات و داده ها افتیاخذ در

شاخص های ترکیبی ،دریافت داده ،محاسبه و ارائه  انگیر تصمیمایرـب اتیـطالعا منظااز آنجا که الزمه دستیابی به 

جهت جمع آوری  اردستاندا بچورچاو اطالعات الزم از سازمان های ذی ربط در قالب و مقاطع زمانی معین است،  ها

 بچورچا ین. اندا هشد تنظیم ،هـگرفت رتصو یها سنجشو  یفرتعاو  افهداز ا یکسانیدرک  رمنظو بهشاخص ها 

 د،موجو ضعو ترسیم یها مینهدر ز  اـه یگیر ازهندا نتایج ئهو ارا تمحاسبا مقایسه قابلیتو  زیسا نیکسا به اردستاندا

 یمکان تطالعاو ا رماآوری آ جمع اردستاندا بچورچا الذ .یکند م کمک پیامدهاو  اتثرا تشد یابیو ارز ندیابیرو

    ؛شودمی دپیشنها یلذ حشر  هـب نتاـسا عهـتوس یندهاو روو غیر مکانی 

 چارچوب نظام جمع آوری آمار و اطالعات مکانی و غیر مکانی و روندهای توسعه استان:  34جدول 

شاخص 

 ارزیابی 

واحد اندازه 

 گیری 

 یداده ها

 ازیمورد ن

 ییفضا اسیمق

 شاخص 

روش جمع 

 ی دادهورآ

سازمان 

تولیدکننده 

 داده

 دوره زمانی 
د پیشینه تولی

 شاخص
 توضیحات

شاخص مورد 

 نظر
        

 1533مآخذ: مشاور مآب ،

   دد؛گر می تبیینو  تعریف یلذ حشر به هشدئه ارا ولجد مفاهیم ستارا یندر ا

و ... در راستای  ستقیم یا با واسطهعناصر اطالعاتی که به صورت کمی یا کیفی ،ساده یا ترکیبی،مشاخص ارزیابی: 

 اطالع از صحت یا سنجش عملکرد و تاثیر یک پروژه یا طرح در نظام پایش و ارزیابی مورد استفاده قرار می گیرند.

واحد اندازه گیری ارتباط  به منظور معرفی شاخص ،ارائه واحد اندازه گیری آن الزامی است.واحد اندازه گیری:  

دارد.مثال چنانکه شاخص مرتبط به واحد سطح بوده باشد واحد های آن عبارتند از متر مربع  اخصشمستقیم به ماهیت 

 ،کیلومتر مربع،هکتار و .. 

منظور اقالم آماری سازنده شاخص است به خصوص اگر شاخص ترکیبی باشد ممکن است داده های مورد نیاز: 

 .متغیرهای متعددی جهت ساخت شاخص الزم باشد

 ه،یناح تان،اس منطقه، کشور،منظور پوشش جغرافیایی شاخص که شامل سطوح مختلف  :شاخص ییفضا اسیمق

 یی می باشد.،نقاط روستا یشهر نقاط شهرستان،

در این راستا دو گزینه مورد توجه است . یکی دسترسی از طریق شبکه های داخلی پایگاه  روش جمع آوری داده:

نترنتی و دیگری از طریق مراجعات یا مکاتبات. در هر دوگزینه بررسی درجه های اطالعاتی کامپیوتری یا سایت های ای
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اعتبار توسط نمونه های تصادفی و مشاهده و ارزیابی در قالب برداشت های میدانی ضروری است. در ستون روش جمع 

جی ظرسنآوری داده ذکر روش دستیابی به داده ضروری است  نظیر سرشماری ،نمونه گیری،برآورد کارشناسی،ن

 ،استعالم و ...

سازمان ها و نهاد های مختلفی به گردآوری و سرشماری اطالعات و به روزرسانی آنها سازمان تولیدکننده داده: 

می پردازندکه ذکر نام آن به عنوان منبع ضروری است.بخشی از این نهادها عبارتند از وزارتخانه ها ، مرکزآمار ایران ، 

 ولتی ،نهادهای عمومی ،سازمان های مردم نهاد،سازمان های بین المللیبانک مرکزی ،سازمان های د

که اطالعات مرتبط به شاخص جمع آوری می شود که ممکن است نا منظم یا  تعیین مقاطع زمانیدوره زمانی: 

 دارای نظم در مقاطع ده ساالنه،پنج ساالنه،ساالنه، شش ماهه،فصلی،ماهانه باشد.

ر گذشته اطالعات پیرامون شاخص جمع آوری شده است یا خیر ؟ بنابراین در جدول آیا د پیشینه تولید شاخص:

 به صورت دارد یا ندارد به ستون مربوطه پاسخ داده می شود.

در این ستون در صورت وجود محدودیت ها ومشکالت یا پیشنهاداتی که پیرامون شاخص و جمع آوری  توضیحات:

 اطالعات آن هست،ذکر می شود.

م جمع آوری اطالعات جهت پایش و ارزیابی برنامه آمایش رعایت نکات ذیل به نظر حفظ ارزش اطالعات به هنگا 

 جمع آوری شده ضروری است :

  مناسب باشد .) برخورداری از اطالعات دقیق و جامع ، پشتوانه بسیار ارزشمندی برای مدیران است و امنیت

 ه افزایش کیفیت اطالعات عمدتاً با افزایش هزینه همراهسیستم تصمیم گیری را افزایش می دهد . از آنجا ک

 است لذا توجه به تناسب ارزش اطالعات اکتسابی نسبت به هزینه دستیابی به اطالعات مهم می باشد (

  دوره زمانی تولید داده معلوم باشد.)هر گونه تالش جهت اخذ اقدام های اصالحی نیاز به کسب اطالعات

ضی از اطالعات را طبق خط مشی سازمان ها به صورت دوره ای به هنگام می کنند. بهنگام و جامع دارد. بع

دارند و تاخیر در ارائه اطالعات ممکن است ارزش اطالعات مورد نظر  "تاریخ مصرف  "عمده اطالعات 

 را به کلی زایل کند.(

 ت معتبر و اکتسابی می بایس معتبر باشد و دقیقاً آن چیزی را که باید ، اندازه گیری بکند) مجموعه اطالعات

 متناسب با نیاز تصمیم گیرندگان باشد تا بار اضافی اطالعات موجب سردرگمی تصمیم گیران نشود.(

توسعه  یها بر طرح یابینظارت و ارز نیو همچن ینیتوسعه سرزم تیریو مد یزیبرنامه ر کپارچهیالزمه استقرار نظام 

مقدار  لیتحل و هیبه منظور تجزدر این راستا  است. نیها در پهنه سرزم تیفعال و به روز از قیداشتن اطالعات دق ینیسرزم

و  یآمار و اطالعات مکان یدر باب نظام جمع آور چارچوب ارائه شده ،و زمان مناسب نهیاز داده ها با هز یادیز اریبس
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زمان برنامه وبودجه کشور سادر قالب سامانه تسماءپردازش می شود. چنانکه  توسعه استان یو روندها یمکان ریغ

 یعموم یعملکرد دستگاهها در ارتباط با شاخص ها یابیاستان بوشهر جهت ارز مدیریت و برنامه ریزیسازمان  نیوهمچن

 یر راستاسامانه د نیکنند. ا یدر قالب سامانه تسما استفاده م یخاص یابیارز ستمیاز س ی،بصورت ادوار یواختصاص

 یتگاه هاعملکرد دس یابیارز ینامه ها نییآ یبه اجرا دنیبخش تینیمنظور ع بهکشور  یادار برنامه تحول در نظام یاجرا

 تینتخاب، اولوا ،یابیانجام هرگونه ارز یبرا دیمف یابزار تسماء پارس  ارائه شده است. سامانه سنایتوسط شرکت  ییاجرا

 یعموم یص هاشاخ یابیارز لیقباز  یریگ میتصمو  یابیمختلف ارز یباشد و با استفاده از داده ها یم ینظرسنج ،یبند

دهد،  یمشاغل و... به کاربران اجازه م یابیکارکنان و ارزش یابیعملکرد کارکنان، ارزش یابیعملکرد، ارز یو اختصاص

 اتیملاز سواالت پرسشنامه ع کیبه هر  یفیو ک یکم ازاتیامت نییو تع یابیموضوعات مورد نظر جهت ارز نییبا تع

شاهده م یابیارز یجداول و نمودارها یرا در قالب گزارشات متنوع حاو یابیارز جهینت تیرا انجام دهند و در نها یابیارز

 کنند.

 نهیهز ریکاهش چشمگ ،یابیارز اتیدر انجام عمل ت،یفیسرعت،دقت، ک شیسامانه دارد  افزا نیکه ا یخاص یایمزا

سما به سامانه ت زیگزارش ن نیباشد . لذا در ا یو مستمرو ...م ایپو ،یها بصورت دائم یابیامکان انجام ارز ،یابیارز یها

 آمار و اطالعات یبا لحاظ کردن  چارچوب نظام جمع آور ،استان  ییو اجرا یساختار ادار ییها و آشنا لیپتانس لیدل

 جهت پایش و ارزیابی پیشنهاد شده است. 

( شرح توسعه تیریدر فصل چهارم از گام ششم)مد یابیارزو  شینرم افزار پا هیو ته یآنجا که به موضوع طراح از

 گردد. یبند ارائه م آن سامانه تسما در رامونیپ شتریب حاتیبوشهر پرداخته خواهد شد لذا توض شیخدمات برنامه آما

 تدوین چارچوب گزارش های نظارتی برنامه آمایش استان -1-6-3-4

 صختصاا تیراـنظ یاـه ارشزـگ هـیارا جهت چوبیرچا ینوتد به نتهاییا مگا بییاو ارز پایش منظا ارستقراز ا پس

یک چارچوب گزارش یکسان در خصوص برنامه ،  شیبودن موضوع آما ییو چند قلمرو یچند ساحت لیبه دل. دارد

آمایش استان نمی توانند وجود داشته باشد. از آنجائیکه ارزیابی و پایش برنامه آمایش استان بر حسب موضوعات و 

واهند بود مبنا خ -ریف گردیده است بنابراین گزارش های نظارتی برنامه آمایش استان نیز عمدتاً شاخص شاخص ها تع

 چرا که در نهایت بر اساس شاخص ها برنامه آمایش استان رصد خواهد شد.

ال حبدین سان تدوین گزارش های نظارتی برنامه آمایش استان می تواند شکل های گوناگونی به خود بگیرد با این 

مبنا بودن ارزیابی و پایش ،بهتر است به جای گزارش های نظارتی از فرم های نظارتی که بتوان بر  -با توجه به شاخص 

اساس آن روند تغییرات شاخص ها را رصد نمود ،استفاده کرد. این کار ضمن سهولت انجام کار می تواند به صورت 

گذارد. در این صورت فرم ها نیز می تواند برای موضوعات و شاخص بسیار ساده روند تغییرات شاخص ها را به نمایش ب
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های مختلف شکل های مختلفی به خود بگیرد.به عنوان مثال فرم گزارش دهی مرتبط با یک شاخص کیفی می تواند 

ه برنام یابیارز یشاخص ها یاز فرم گزارش هامتفاوت از فرم گزارش دهی کمی باشد. با این حال چارچوب کلی 

 ارائه شده است. 35جدول شامل اطالعات کلیدی پیرامون شاخص است ،در  که استان شیآما

گزارش های پایش و ارزیابی برنامه آمایش استان می بایست حاوی توصیف خالصه ای از مهمترین عناوین و 

عریف شده باشند همچنین نتایج حاصل از اطالعات پایش و ارزیابی روندهایی باشد که قابل ارائه از طریق شاخص های ت

به صورت جداول،شکل ،نمودار،نقشه،،تصاویر به صورت منظم یا دوره ای بر اساس شاخص های شناسایی شده  ارائه 

 می گردد.

 فرم پشنهادی اخذ گزارش از سازمان های مربوطه:  35جدول 

 تاریخ گزارش:

 
 عنوان سازمان ارائه کننده گزارش : کد گزارش : 

 موضوع شاخص:
 سطح فضایی شاخص: 

 روستا      بخش    شهر    استان    شهرستان

 کد شاخص :

 
 ماهیت شاخص : کمی / کیفی   شاخص مورد اندازه گیری :

 دستور العمل محاسبه شاخص :)در صورت لزوم(:

 روند شاخص: صعودی/ نزولی/بدون تغییر : یقبل یریزه گمقدار اندا تاریخ گزارش دهی قبلی :

 دالیل تغییرات شاخص :

 داده ها ،مستندات و منابع آماری و اطالعاتی محاسبه شاخص  :

 ی:ریاندازه گ یدوره بعد یبرا شنهاداتیپ تاریخ بعدی گزارش دهی:

 محل مهر و امضای مرجع مسئول ارایه کننده گزارش :

 1533اور مآب ،ماخذ: مهندسین مش

 فصل سوم: پیشنهاد ارکان و تشکیالت مدیریت آمایش سرزمین-1-6-3

، بسیج ، سازماندهیریزیبرنامه فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در عبارت است از مدیریت

منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت 

م واکنون انستید تشکل یافتن مدیریتی فراگیر را تعادل استانیضروری ترین حرکت مورد نیاز  مباحث پیشیندر  .گیردمی

اصلی ترین قدم را مشخص نمودن ارکان واصول و ضوابط  مسایل شکل گیری مدیریت نیز ضروری ترین گام و در کادر

کلی مدیریت می شناسیم. زیرا هر نوع مدیریت و سیستم رهبری و تصمیم گیری و خط دهنده ای دارای بازده ای متناسب 

ا ه بر ارکان قوی استوار باشد و سیستمی که براصول علمی و دقیق بنبا همان مدیریت و با همان سیستم است مدیریتی ک

مدیریتی که اندیشه های توانمند و صاحب سهم و الیق در آن تبلور نیافته   گردد دارای بازده ای مطلوب و پر ثمراست و

اقص مولودی ن باشد و سیستمی که بااصول و ضوابط نامشخص و تنقیح نشده بکارادامه دهد دارای میوه ای نارس و

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
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ت مدیران اصوصیخ ستیبای خواستار دستیابی به اهداف آمایش استان و تعادل بخشی بدان می باشیم،بنابراین اگر   .است

 .نماییمو نوع مدیریت وارکان و ضوابط آن را تبیین 

ساختار و سازمان)نوع سازمان، ماموریت، وظایف، تشکیالت، تخصص، نظام اطالعات و  -1-6-3-1

 ایگاه آن در تشکیالت اداری استان...( ج

 نیاز امکانات مورد و عوامل کارگیری به برای نظام یک و سازمان یک تعیین نیازمند فعالیتی هر و کاری هر انجام

 کار به آن برپایی و دهی در شکل که است سامانی دهنده نشان سازمان، واژه خود .باشد می کارا و موثر صورت به آن

 به عنوان مدیریتی های فعالیت و اقدامات اول اولویت باید منابع از بهینه استفاده برای ساختار کی ایجاد .است رفته

 منظم خاص طور به اختیار را در منابع کار، شروع در باید پس .باشد سازمان در تغییر های برنامه آغاز در ارشد مدیر

 به مربوط وظایف و فرآیندها انجام برای الزم های یتمسئول بایستی اقدام این در .بخشید مناسب الگویی آن به و کرده

  .نمود دهی سازمان شده، طراحی ساختار یک فرمت و قالب در را کلی فعالیت

به همین جهت در راستای تبیین ساختار و سازمان مورد نیاز در مدیریت آمایش استان بوشهر در ابتدا معنای سازمان 

ادامه تعاریف ارایه شده در الگویی مقید به الزامات مکانی و زمانی، واکاوی و و ساختار معرفی و تدقیق گردیده و در 

سازمان عبارت است از گروهی متشکل از دو یا چند تن که در محیطی با ساختار منظم و معرفی می گردد. در این راستا 

آورند اختارهایی را به وجود میسازمان ها س .کننداز پیش تعیین شده برای نیل به اهداف گروهی با یکدیگر همکاری می

می ساختار سازمانی تعیین کننده روابط رس تا فعالیتهای عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و کار اعضا را کنترل کنند.

ن کند. همچنیو نشان دهنده سطوحی است که در سلسله مراتب اداری وجود دارد و حیطه کنترل مدیران را مشخص می

برگیرنده طرح سیستمهایی است که به وسیله آنها همه واحدها هماهنگ و یکپارچه می شوند و در ساختار سازمانی در 

عناصر کلیدی برای یک ساختار سازمانی مناسب عبارتند در مجموع  .نتیجه ارتباط موثر در سازمان تضمین خواهد شد

 :از

 شوند؛بندی میقهجداگانه طب ارکانتخصص کاری: وظایف بر چه اساس و برحسب کدام درجه به 

 شوند؛بندی میگروه ارکانهای مختلف: بر چه اساسی بندی کار به بخشتقسیم

 ها و افراد به چه کسی باید گزارش بدهند؛ی فرماندهی: گروهزنجیره

 طور مؤثر مدیریت کند؛تواند بهی کنترل: یک مدیر چند نفر را میمحدوده

 ی نهایی خواهد بود؛گیرندهو عدم تمرکز: چه کسی تنها تصمیم تمرکز

 .سازی: قوانین و مقررات تا چه میزان برعملکرد مدیران و کارمندان نظارت خواهد کردرسمی

https://www.chetor.com/48654-%d8%aa%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%87%d8%af%d9%81/
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  11انواع ساختار سازمانی

باید جایگاه هر یک از افراد در سازمان و بخش  ،سازمان بتواند در راستای تحقق اهداف خود حرکت کند برای اینکه

این موارد همگی در قالب ساختار  سیستم گزارش دهی و رابطه رئیس و مرئوس مشخص شود. ،های مختلف سازمان

ب های سازمان برای تحقق اهداف مطلوتژیبه عبارت دیگر ساختار سازمانی ابزار اجرای استرا شوند.سازمانی مشخص می

 ت که در ادامه به تبیین انواع ساختار سازمانی و معرفی ساختار مورد استفاده در این مطالعات پرداخته می شود؛ اس

 در نمودار زیر انواع ساختار سازمانی مورد بررسی نمایش داده شده است.

 ر سازمانیانواع ساختا:  9نمودار 

 
 

                                                      
 عادت و بازآفرینی سازمان دکتر سخالصه ای از کتاب های ارزشمند استیفن رابینز ترجمه دکتر اعرابی و دکتر پارسائیان  این بخشمطالب  - 11

 .می باشد که توسط آقای غضنفری صورت گرفته است
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 ساختار ساده. 1

معموال توسط شرکت های کوچک که در تولید یک یا چند محصول مرتبط با هم و در یک بخش  12ساختار ساده

 وظایف مدیریتی را بر عهده 13 شود. در این ساختار یک شکل کارافریناستفاده می ،کنندبازار خاص فعالیت می

ارمندان و تفکیک افقی بسیار پایین است زیرا ک ازمانی رسمی به وجود نمی آینددر این حالت هیچ توافق نامه س گیرد.می

 .چندین وظیفه را با هم انجام می دهند

 ساختار وظیفه ای. 2

ساختار وظیفه ای افراد را بر مبنای تخصص یا تجربه عمومی شان و یا بر حسب استفاده از منابع مشابه گروه بندی می 

ن در یک گروه قرار می گیرند زیرا وظایف مشابه دارند و از مهارتها و تجهیزات مشابه استفاده به طور مثال مهندسا کند.

 .می کنند

 ساختار ماتریسی. 3

در طراحی ماتریس فعالیتهای روی محور عمودی بر حسب  مبتنی بر دو نوع تفکیک افقی است. 14ساختار ماتریسی

 دی یک الگوی افقی مبتنی بر تفکیک سازی بر حسب پروژه یاوظیفه گروه بندی می شوند و بر روی این الگوی عمو

 .نتیجه حاصله شبکه پیچیده ای از روابط گزارش دهی بین پروژه ها و وظایف است محصول قرار می گیرد.

 ساختار ماتریسی:  11نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12 - Simple Structure 

13-  Entrepreneur 

14-  Matrix Structure 
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 ساختار تیم محصول. 4

است. ساختار تیم محصول همان مزایای ساختار  15الهای اخیر ساختار تیم محصولعمده ترین نوآوری ساختاری در س

 دائمی سازماندهی 16 به دلیل اینکه در آن کارکنان به صورت تیم هایی بین وظیفه ای ماتریسی را دارد ولی

 .می شوند، کم هزینه تر و ساده تر است

 ساختار چند بخشی. 5

بت به ساختار وظیفه ای دارد که به شرکت اجازه می دهد در عین حالی دو نوآوری عمده نس  17ساختار چند بخشی

در ابتدا هر خط محصول یا واحد تجاری به طور مجزا در  که رشد کرده و متنوع شود، بر مشکالت کنترل نیز غلبه کند.

ل مالی ل کنترگیرد، سپس ستاد اداره مرکزی جهت نظارت بر فعالیتهای بخشی و اعماقرار می  18یک واحد خود شمول

 .شود. در ساختار بخشی نسبت به ساختار وظیفه ای تفکیک عمودی بیشتر استبر هر بخش ایجاد می

 ساختار جغرافیایی. 6

ت های سازمانی قرار می گیرد. برای مثال یک شرک منطقه جغرافیایی مبنای گروه بندی فعالیت 19در ساختار جغرافیایی

طقه جغرافیایی تقسیم و در هر منطقه یک کارخانه احداث کند. این کار نچند مت عملیات تولیدی خود را در ممکن اس

به شرکت اجازه می دهد به نیازهای مشتریان منطقه ای پاسخگو بود و هزینه حمل ونقل را کاهش دهد. مردم هر منطقه 

ی منطقه خاص جغرافیایاز کشور ممکن است نیازها و سلیقه های خاصی داشته باشند. هر واحدی از سازمان که در یک 

  قرار می گیرد می کوشد تا همه نیازهای ذی ربط آن ناحیه را تامین نماید.

 

 ساختار شبکه ای )ساختار مجازی(. 7

جدیدترین طرح سازمانی است. در ساختار شبکه ای در واقع هیچ ساختاری 21یا سازمان مجازی 22ساختار شبکه ای

ای عمال وظایف تجاری درون سازمان را حذف کرده و از طریق شبکهزیرا ساختار  به معنای خاص وجود ندارد.

قراردادهای بلند مدت با عرضه کنندگان و توزیع کنندگان، آن وظایف را انجام می دهد. ساختار شبکه ای را گاه سازمان 

ابل های فیزیکی قا که سازمان دیگر به آن شکل سنتی خود که کامال دارای مجموعه ای از دارایی رمجازی می نامند. چ

                                                      
15- Product Team Structure 

16-  Cross Functional 

17-  Multidivisional 

18-  Self-Contained 

19-  Geographical Structure 

22-  Network Structure 

21-  Virtual Organization 
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رویت است وجود ندارد. وقتی که محیط شرکت کامال بی ثبات است و انتظار آن است که این بی ثباتی تدوام یابد و 

 .نیز در شرایطی که به نو آوری و پاسخ سریع به تغییرات به میزان زیادی نیاز است، مفیدترین ساختار، نوع شبکه ای است

 موقت(_ه کارساختار ادهوکراسی)ساخت ویژ. 8

موقت( در خالل جنگ جهانی دوم بود. زمانیکه گروههای ویژه ای تشکیل  -تاریخچه ادهوکراسی)ساخت ویژه کار

دوره زمانی فعالیت به طور قطع معین نبود در چنین ساختاری  گشت.می شد و بعد از انجام ماموریت خود منحل می

ات موجود بسیار منعطف و نامدون هستند. خود انعطاف پذیری قوانین و مقررات محدودی وجود دارد. قوانین و مقرر

 .مستلزم آن است که رسمی سازی صورت نگیرد

جهت تبیین و تجویز ساختاری پیشنهادی متناسب با مطالعات صورت گرفته و شناسایی وضعیت پیچیده سازمانی 

 بندی گردد؛موجود، توصیه می گردد تا ارکان مدیریتی تجویزی با ویژگی های ذیل ساختار

 سازمان تجویزی مشاور:  11نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نوع ساختار سازماني

 ویژگي های استفاده شده

 رکن به کار رفته

 ویزینوع سازمان تج
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 نوع سازمان تجویزی:  36جدول 

 ویژگی استفاده شده رکن بکار گرفته
نوع ساختار 

 سازمانی

 ساختار ساده رد.گیوظایف مدیریتی را بر عهده می ک شکل کارافرینی ارکان محلی در مقیاس روستا

 ساختار وظیفه ای بر مبنای تخصص یا تجربه عمومیگروه بندی  ارکان مدیریتی همسطح

سطح بندی ارکان و وظایف در سه سطح ملی، 

 منطقه ای و محلی 
 ساختار ماتریسی شبکه پیچیده ای از روابط گزارش دهی بین پروژه ها و وظایف

 شورای کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و

 برنامه ریزی استان
 ساختار تیم محصول کارکنان به صورت تیم هایی بین وظیفه ای

 کنترل استانداری بر تمامی ارکان
ستاد اداره مرکزی جهت نظارت بر فعالیتهای بخشی و اعمال کنترل مالی 

 شود.بر هر بخش ایجاد می
 ساختار چندبخشی

 ساختار جغرافیایی نای گروه بندی فعالیتهای سازمانیمنطقه جغرافیایی مب ارکان منطقه ای و محلی

 ساختار شبکه ای قراردادهای بلند مدت با عرضه کنندگان و توزیع کنندگان ارتباط با دستگاه های اجرایی

 ساختار ادهوکراسی قوانین و مقررات موجود بسیار منعطف و نامدون هستند. ارکان نظارت مردمی

 ماخذ:مطالعات مشاور

 یتمامور

در برنامه ریزی ها، هر طرحی برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشد و بتواند نیازهای حال وآینده شهر را برآورده 

سازد نیاز به طراحی و پی ریزی الگویی مناسب دارد. این الگو نشان دهنده روند بررسی و پیشرفت برنامه از ابتدا خواهد 

که از محدوده  باشد. در نتیجه با تکیه برشناختیین کننده طرح های پیشنهادی میبود. لذا تبیین ماموریت در این الگو تعی

مورد مطالعه صورت گرفت، در ادامه ماموریتهای جهت دادن به مسیر برنامه ریزی تدوین می شود. در این راستا برنامه 

در ارتباط  صمیم سازی و تصمیم گیریراهبردی برنامه ای است که بیشتر از برنامه های دیگر با عوامل اجرایی و فرآیند ت

 است. 

به عبارتی در این برنامه عمل و برنامه با هم ادغام شده اند و به جای تأکید بر تهیه طرح ها، بیشتر برتعیین اهداف و 

تدقیق آنها بصورت اهداف عملیاتی و نیز سیاست های رسیدن به آنها تأکید شده است. در این قسمت با توجه به اصول 

 ریزی و تکیه بر چشم انداز توسعه استان بوشهر، به تدوین بیانیه راهبردی پرداخته می شود.امهبرن

 واناییت نوع هر با ترین مأموریت این طرح معطوف به اجرایی نمودن تعادل منطقه ایمهمچه گفته شد، بر اساس آن

ط زیستی أکید بر پویش و سرزندگی و حفاظت محینواحی است. برای این منظور، پایدارسازی توسعه استان با تبا  ناسبتم

مندی از امکانات محیطی در سطح منطقه ای و فرامنطقه ای از اصول کالن گویی به تمایل روزافزون بهرهبه منظور پاسخ

 شود.شود. فرآیند تدوین ماموریت تعادل بخشی به استان بوشهر در نمودار ذیل نشان داده میمداخله در آن محسوب می
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 فرآیند تدوین ماموریتهای توسعه استان بوشهر :  12نمودار 

 
 

 در های موجود قطعیت عدم و قیود به توجه با که است ساختاری بوشهر، استان در مطلوب گیری تصمیم ساختار

 متضمن و استان بوشهر یفضای ساختار در توسعه و تغییر برای محتوایی تجویزهای پاسخگوی ناشدنی، کنترل محیط

 :است ذیل به شرح گفته پیش بنیادین اصل به دستیابی برای تصمیم گیری مطلوب ماموریتهای باشد. ها آن اجرای

  یکپارچگی الف(

 به فضا که این دارد این از نشان این است. یکدیگر بر تأثیرگذار فرآیندهایی از متشکل بوشهر استان فضایی ساختار

 بستگی دارند مستقل نیز ماهیتی خود که آن دهنده تشکیل زیرسیستم های میان روابط مجموعه به سیستم، یک عنوان

 عمومی های بخش ها سایر پدیده این از بخشی است. ها پدیده سایر از متأثر ایپدیده هر مورد در گیری تصمیم و دارد

 قدرت و توان و غیر رسمی و میرس فعالیت های نهان، و آشکار تصمیم های که هستند شهری کالن خصوصی و

 خصلتی چنین کند. یا تضعیف تقویت را بوشهر استان در مهار و هدایت سازوکار تواند می ها آن محدود یا گسترده

 آن جز و منابع سیاست ها، و خرد، راهبردها و کالن اهداف که دارد همراه به مهار و هدایت سازوکار برای را الزام این

 بر شدید اثرهای و ها بازتاب با و مکمل باید اجزای همواره را است متفاوت گیرندگان تصمیم و سازان تصمیم نزد که

 کرد. طراحی نها آ میان میانکنش های و یکپارچگی پایه بر را نهادی سیستم و دانست یکدیگر
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 ـ یکپارچگی قلمرویی

 گذاری سیاست های ن کاستیشناخت رسمیت به معنی به استان گیری تصمیم ساختار در قلمرویی یکپارچگی

 یک در تصمیم نشده بینی پیامدهای پیش گرفتن نادیده به تواند می که است گسسته قلمرویی، های تقسیم در چندپاره

 سرمایه و مهم سیاستی با موضوع های رویارویی در ناکارآیی و ناکارآمدی ها، محدوده سایر بر جغرافیایی محدوده

 محدوده ها که میان پیچیده و مهم پیوند میانکنش های قطع  هستند اداری مرزهای از فراتر که زیرساختی های گذاری

 کردن کمینه برای ابزاری عنوان به قلمرویی یکپارچگی همین دلیل به بیانجامد. باشد منفی هم و مثبت هم است ممکن

 جغرافیایی مرزهای میان ها تسیاس مکمل بودن و میانکنشی وتشویق قلمرویی مرزهای میان در توسعه منفی تأثیرهای

 .است نظر مورد شهرها( و شهرستان ها )چون

 )بخشی( عملکردی ـ یکپارچگی

 های انرژی، نفت، بخش )چون عمومی گیری بخش تصمیم عناصر از ای دامنه بوشهر استان گیری تصمیم سیستم در

 بخش این هستند. درگیر ذاریگ فرآیندهای سیاست در ( جزآن و زیست محیط حفظ و نقل، حمل درمان، آموزش،

 دستورکاری پایه بر خود، بخشی با مشکالت رویارویی برای دارند، عهده بر را ای جداگانه وظایف هر یک که ها

 بر منفی پیامدهای دارای ها آن است تصمیمات ممکن که حالی در کنند، می گیری تصمیم خود بخش به منحصر

 های عرصه در ها بخش این بر به هم پیوستن تصمیمات )بخشی( ملکردیع یکپارچگی .باشند ها بخش سایر تصمیمات

  دارد. تأکید مختلف

 پیوستگی ب(

 انقطاع و بدون پیوسته رویکردی بودن حاکم به اشاره بوشهر استان فضایی ساختار هدایت و مهار سازوکار پیوستگی

 در مهار های سازوکار فعالیت و ها تصمیم سو یک از که است معنی این به این دارد؛ زمان طول در مسیر تغییر یا و

 تطابق و تغییر آن با مطابق و زمان در طول آن جز و زیستی محیط کالبدی، فعالیتی، های زیرسیستم شرایط تغییر به پاسخ

میم تص ساختار در پیوستگی بنابراین ایجاد .اجتناب کند نشده اندیشیده مسیر تغییر هرگونه از دیگر سوی از و کند، پیدا

 :شود می مطرح زیر مشکالت با رویارویی برای بوشهر استان گیری

 گیری تصمیم عناصر در مسئول افراد تغییر مبنای بر تصمیم گیری و سازی تصمیم در کم ثباتی 

 در ها آن نبودن پاسخگو و عمل مالک گیری تصمیم ابزارهای و قوانین ناروزآمدی و ناکارآمدی 

 فضایی های سیستمزیر های دگرگونی رویارویی با

 بر عناصر گیری شکل دلیل به مقطعی روابط وجود و ها فعالیت دهی سامان در فرآیندی روابط فقدان 

 مقطعی اساس مأموریت های



 توسعه تی ریمد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021300308RE102971225 72 م 

 حوزه در اختیارات حد از بیش تمرکز و ملی و محلی مقامات وظائف و اختیارات حدود تفکیک عدم 

 مرکزی

 برنامه اجرای اولویت و روند بر سازمان از رجخا گروه های و فشار گروه های نفوذ اعمال 

 درباره  گیری تصمیم برای قانونی پذیر انعطاف و مشخص ابزارهای تدارک ها، آسیب این با رویارویی در

 را گیری تصمیم در تداوم و پیوستگی بستر تواند می استان، در سیاست گذاری نیازمند مهم موضوعات

 .کند ایجاد

 دربرگیرندگی ج(

 تمام از گیری ضرورت بهره از ناشی بوشهر استان فضایی ساختار مهار و هدایت سازوکار دربرگیرندگی ضرورت

 ابزارهایی ها این فرصت خواه کنند؛ هدایت آن اهداف تحقق مسیر در را ساختار این توانند می که است هایی فرصت

 خواه برنده و و پیش بازدارنده سیاست های دمانن دارد؛ وجود ها آن کاربردن به امکان که باشند گوناگونی و متنوع

 ساختار در موضوع دربرگیرندگی بگیرند. عهده به را سازوکار این وظایف از بخشی توانند می که عناصری و عوامل

 بعدی تک گیری و تصمیم سازی تصمیم زمینه در موجود آسیب های با رویارویی برای بوشهر، استان گیری تصمیم

 می گیرد. قرار نظر مورد توسعه و غییرت مهار و هدایت در

 بوشهر، استان آمایش برنامه پیشنهادی فضاییِ تقسیمات مراتب سلسله همان گونه که در بند های پیشین ذکر شد در

 بتوانند بایست می فضایی ریزی نواحی برنامه در ساختار فضایی استان تدارک دیده شده است. این ریزی نواحی برنامه

را موجب  عملکردی افزایی هم افزایش و شکل داده را استان چندمرکزی ساختار حامی چندسویه و چندسطحی روابط

گردند. این در حالی است که ساختار سطوح مدیریت عمومی استان و تقسیمات فضایی، در سطح میانی انطباق نداشته و 

 اداره امور واگذاری و تروسیع ختیاراتا اعطای ، ضعف این رفع نمی توانند کاستی های موجود را پوشش بدهند. برای

های محلی را به  حکومت حد تا آنها به مشخص اختیارات اعطای و )شوراها( مردم منتخبین به محلی سطح در عمومی

  دانست. توان اه حل می عنوان ر

 ،استان بوشهر در گیری تصمیم و سازی تصمیم برای قانونی سازوکاری اصلی نیازهای از یکی رو این از

 .تأکید بر مدیریت یکپارچه و دوری از موازی کاری سطوح مختلف مدیریت در سطح استان است 

 تدارک معنی به این و دانست گیری تصمیم دربرگیرندگی ابزارهای توان می را دربرگیرندگی دیگر سوی از

 پیش برنده جنبه های هم هم زمان طور به که آن( است جز و ها دستورالعمل قوانین، ها، )سیاست قانونی ابزارهای

 .باشند داشته )تنبیهی( بازدارنده های جنبه هم و )تشویقی(
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 در سازوکار دربرگیرندگی و یکپارچگی پیوستگی، بوشهر، استان سرزمینی مدیریت همگرایی چارچوب تدوین در

 طراحی» ساختار برای سرزمین مدیریت همگرایی نمودن اجرایی مبنای نظارت، و اجرا سازی، تصمیم گیری، تصمیم

 استان گیری بنیادی تصمیم هدف مبین و رود به شمار می «دربرگیرنده و پیوسته یکپارچه، گیری تصمیم سازوکار

 .دهد می نشان آمایش برنامه در بوشهر را استان نمودار زیر اصول موثر در مدیریت هستند. بوشهر

 استان بوشهر ماموریتهای مدیریت:  13نمودار 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت وظایف

ریزی، برنامهدهند: یا کار، انجام می وظیفه ، صنعتگر فرانسوی، چنین اظهار داشت که همه مدیران، پنجهنری فایول

عین حال، متون  در .داندمی نوآوری و بازاریابی ظیفه مدیران را، وپیتر دراکر. سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل

برخی از منابع، استخدام . .دانندمی کنترل و استخدام ،رهبری ،سازماندهی ،ریزیبرنامه جدیدتر عمده وظایف مدیران را

 .اندنموده آن جایگزین را هماهنگی و برخی نیز اندهرست فوق حذف کردهرا از ف

گیری، سازماندهی، نوآوری، هماهنگی، ریزی، تصمیممدیریت از دید کارکردی شامل وظایفی همچون برنامه

ته خ. در ادامه مختصری در خصوص هر وظیفه به بازشناسی مفهومی پرداگرددارتباطات، رهبری، انگیزش و کنترل می

 می شود؛

ریزی تعاریف ریزی یعنی اندیشیدن از پیش. متخصصین از زوایای متعدد برای برنامهریزی یا طرحبرنامه: ریزیبرنامه

 :اند که برخی از آنها از این قرار استدی ارائه کردهمتعد

 ،تعیین هدف، یافتن و ساختن راه وصول به آن 

 گیری در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام گیرد،تصمیم 

 ها و وسایلی که رسیدن به آن را فراهم تجسم و طراحی وضعیت مطلوب در آینده و یافتن و ساختن راه

 کند،

 ای که از پیش تعریف شده، تغییر بدهدشیئی یا موضوعی را بر مبنای شیوه طراحی عملیاتی که. 

 اصل بنيادین

 همگرایی

 ماموریت

 دربرگیرندگی

 یکپارچگی

 پیوستگی

 ساز و کار تحقق
 

 محتوایی: بخش های توسعه)نفت و گاز، کشاورزی، صنعت، گردشگری، ...(

رویه ای: سازی و کار اداری ـ سیاسی)هماهنگی میان نهادها، دستگاه ها،  

 قوانین و ...(

 کالبدی و فضایی ـ کالبدی: همگنی و همپیوندی فضایی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
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 توجه مورد کارکنان، و مدیران نظر از را آنها قابل قبول بودن و پذیر بودنامکان در گزینش و تعیین هدف، مدیر باید

  .دهد قرار

های کاری و هماهنگی میان آنان، سازماندهی فرایندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد و گروه: سازماندهی

در رابطه با سازماندهی، مدیر باید هم ساختار سازمان را متناسب با اهداف و . گیردبه منظور کسب اهداف صورت می

 .باشد و هم به دنبال فراهم نمودن افراد مناسب برای ساختار تعیین شده (طراحی سازمان)ع سازمان ایجاد نمایدمناب

هدایت یعنی تالش مدیر برای ایجاد انگیزه و رغبت در زیردستان جهت دست یافتن به رهبری یا : رهبری سازمان

 .اهداف سازمان

کنترل، تالش منظمی است در جهت رسیدن به اهداف استاندارد، طراحی سیستم : هماهنگی و کنترل)ارزیابی(

 سنجش و مالیاحت انحرافات تعیین نجامسرا و شده تعیین پیش از استانداردهای با واقعی سه اجزایبازخورد اطالعات، مقای

 است. کارایی گیرنده حداکثر بر در که اجرایی روند بر آنها ارزش

برای نیل به اهداف و مقاصد خود و جهت دادن به فعالیت های کارکنان  یسازماندر ادامه بایستی اذعان گردد که هر 

یاز دارد. مجموعه وظایفی که رفتار و فعالیت سازمان و در راستای هدف هایش به سرپرستی، نظارت، هماهنگی و هدایت ن

را در مسیر هدف تنظیم، تصحیح، تقویت و راهنمایی می کند، مدیریت نامیده می شود. همه سازمان های رسمی برای 

ذا ل،در سازمان می شود استمرار و تداوم فعالیت های خود به مدیریت نیاز دارند. فقدان مدیریت موجب ناهماهنگی

هنگی، مدیریت موجب ناهماتدقیق وظایف برای استمرار و تداوم فعالیت های خود به مدیریت نیاز دارند. فقدان  انهاسازم

جوامع  .انحراف از هدف، اتالف وقت و انرژی می شود و سازمان ها را به نابسامانی و از هم گسیختگی می کشاند

ه ک یکنند و هر کار یم یکه زندگ ییجوامع، انسان ها هر جا و ایدن نیدر ا راینامند، ز یم یسازمان یایرا دن یامروز

 یم لیروزمره همه مردم را تشک یاز زندگ یگوناگون در ارتباط اند و سازمان ها بخش یدهند، با سازمان ها یانجام م

  دهند.

رای ب در این راستا جهت تدقیق ویژگی های سازمان تجویزی جهت مدیریت آمایش استان بوشهر مجموعه وظایفی

 این سازمان تدارک دیده شده است که در ادامه ذکر می گردد.

 وظایف مدیریتی ساختار آمایش استان بوشهر:  37جدول 

 وظیفه مدیریتی

سیاست 

 گذاری

قانون 

 گذاری

 ریزیبرنامه هماهنگی
ریزی/ تخصیص بودجه

 بودجه

 کنترل و رهبری

-کالبدی نظارت

 فضایی
 ادیاقتص

-کالبدی

 فضایی
 اجرایی فضایی اقتصادی

* - * * * * - * * * 

 مأخذ: مطالعات مشاور

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
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 تشکیالت

هماهنگ  بندی وبندی، تقسیمو وظایف در یک سازمان چطور دسته ارکانکند که سازمانی مشخص می تشکیالت

یی بستگی دارد. بیشتر ساختارهای های اجراشوند. نوع ساختار سازمانی به نوع سازمان و رویکرد آن در عملیاتمی

مشخص می نماید که وظایف،  تشکیالت سازمانیاز حیث محتوایی  .شوندهای کالسیک طراحی میسازمانی به شیوه

چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی مسئول و به چه شخصی گزارش می دهد و ساز و کارهای هماهنگی رسمی و 

 ازمانیس ساختار استاندارد دیدگاه از د ارجاع( که باید رعایت شوند کدامند؟همچنین روشهای ارتباطی سازمانی )قواع

ه در ادامه به ک از اجزاء سازمان می شناسیم که از عناصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تشکیل شده است یکی عنوان به را

 تبیین واژگان استفاده شده پرداخته می شود؛

. اسیمشن می سازمانی واحد عنوان به را آن اصطالحا که دهد می ننشا را سازمان درون تفکیک حدود ،پیچیدگی

کند همچنین حد و حدودی که  می اشاره را سازمان چارت در سطوح تعداد و کار بندی تقسیم تخصص، میزان همچنین

 واحدهای سازمانی از لحاظ جغرافیایی پراکنده شده اند را نیز مشخص می نماید. الزم به ذکر است پیچیدگی یک

  اصطالح نسبی است.

 می یینتع ها رویه و مقررات قوانین، به کارکنان عملکرد نمودن مشخص برای سازمان یک که به حدودی رسمیت

 . اطالق می گردد نماید،

 سازمانها برخی در ساختار از بخش این. دارد اشاره است، متمرکز آنجا در گیریتصمیم اختیار که جایگاهی به تمرکز

  .دهند می نشان چارت یک روی را تمرکز عدم و تمرکز معموالً .است متمرکز بشدت

قسیم نی است. در نمودار سازمانی تسازما نمودار سازمانی ساختار های ویژگی از در راستای تبیین تشکیالت، یکی

 یترمدی سطوح و عمده فرعی های واحد کار، روابط سرپرستی )روابط رئیس و مرئوس(، مسیرهای ارتباطی رسمی، 

 دهایواح کوچکی و بزرگی  رده، هم هایسطح در سازمانی هایپست اختیارات و مسئولیت میزان شود و می گنجانده

 م عرض نسبت به یکدیگر و روابط غیر رسمی مشخص نمی باشد .ه

در میان جایگاههای مختلف  را ارتباطات همانطور که اشاره کردیم ، چارت سازمانی درحقیقت نموداری است که

هنده اهداف د حقیقت نشان پیروی مینماید. به معنای دیگر، ساختار سازمانی در سلسله مراتب سازمانی مایش داده و ازن

ت حقیقت نوعی نمودار اس باشد. اما در طرف دیگر، چارت سازمانی درازمان میتشکیل سازمان و استراتژیهای آینده س

که براساس سلسله مراتب تهیه وتدوین شده است وجایگاه وارتباط میان مشاغل درآن ذکر شده اندکه تغییرات درآن ، 

  .کلی سازمان نخواهد داشت استراتژی مسیر و تاثیر چندانی در

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8
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بروز  ن باعثآیک سازمان محسوب می شود که عدم وجود  مدیریت از جمله امور مهم در تدوین نمودار سازمانی

شد. به همین جهت در سیستم مدیریتی  نیروها خواهد روند اجرایی سازمان و یا دلسردی مشکالتی همچون اخالل در

از  معموال ازمانیسچارت  .تا حد ممکن آنرا دقیق تنظیم نمود باید به نحوه تدوین چارت سازمانی نظارت کامل داشت و

ن آاطات در گرفته وارتب و برگ شاخ حسوب شده و ازباال به پایینساختار درختی برخورداراست که ریشه آن مدیریت م

جایگاه باید به چه کسی  هر حقیقت یک چارت سازمانی بیانگر این موضوع است که هرکس و شوند. دربیان می

 سازمان ختم خواهد شد. مدیریت در نهایت به و شده سازمان آغاز رکنگزارشات خود را ارسال کند که از پایینترین 

 ورفته در نظرگرا در شرکت و یا سازمان  موجود ارکانبرای ترسیم وتدوین چارت سازمانی نیاز است که ابتدا تمامی 

مسطح که ه ارکانی. دادیک سطح قرار  ، درسازمان برخوردارند، هرکدام را درارکان سپس با توجه به جایگاهی که این

روابط  این نسبت به هم برخوردار نیستند. ه قرارداشته و از برترییک جایگا باشند، درحقیقت به این معنی هستند که در

و  ررابطه پد گیرند وکنند. مشاغلی که در طول چارت سازمانی قرار میحقیقت روابط عرضی مشاغل را بیان می در

 ارکانیگر د دازچه جایگاهی نز رکننشان دهنده این است که هر  یکدیگر دارند، روابط طولی را بیان کرده و با فرزندی

ر دستی زی برخورداراست . درحقیقت مدیریت باالترین درجه سازمانی را دارا بوده وهمه مشاغل باید دارای رابطه طولی و

 با آن داشته باشند. 

 تخصص

 دهینام ریو کنترل باشد، مد یرهبر ،یسازمانده ،یزی: برنامه رتیریمد یاساس تیچهار فعال یکه مسئول اجرا یکس

 کرد : میتوان به دو گونه تقس یرا م رانیمد نیا وجود اشود. ب یم

 یعال رانیو مد یانیم رانیمد ،یاتیعمل رانی: مد یاز نظر سطح سازمان-1

(، ی)تخصصیا فهیوظ رانیآن را به عهده دارند: مد یاجرا تیمسئول رانیکه مد یسازمان یها تیاز نظر فعال -2

 یعموم رانیمد

قسمت،  سیرا معموالً رئ رانیمد نیهستند. ا کارهای عملیاتیمسئول  ماًیسطح مستق نیدر ا رانیمدی: اتیعمل رانیمد

را بر عهده  یرگید رانیمد یکنند و سرپرست یم تیرا هدا یاتینامند. آنان فقط کارکنان عمل یم یمتصد ایسرپرست، 

 کنند. یصرف م یاتیاوقات خود را با کارکنان عمل شتریندارند و ب

 زارش رده باال گ تیریبه مد میدارند، به طور مستق یسرپرست یاتیعمل رانیبر مد یانیم رانیمدی: انیم رانیمد

ه شده ارائ یها یسازمان هستند. آنان راهبردها و خط مش یاتیعمل تیریو مد یعال تیریمد نیب یدهند و پل ارتباط یم

  قرار یاتیعمل رانیمد اریاجرا در اخت یرابکنند و  یم لیو برنامه ها تبد ژهیو یرا به هدف ها یعال رانیمد یاز سو

 کنند. یگزارش ها م هیوقت خود را صرف حضور در جلسه ها و ته شتریب رانیمد نیدهند. ا یم

https://karmandcontrol.com/blog/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%86%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-visio/


 توسعه تی ریمد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021300308RE102971225 77 م 

دهند که مسئول اداره کل سازمان  یم لیرا تشک رانیاز مد یمعموالً گروه کوچک تیریسطح از مد نیای: عال رانیمد

  نیمع طیسازمان را در برابر مح یو عکس العمل ها نیاهبردها را تدوها و ر یهستند. آنان اهداف، خط مش

 یعال رانیوقت خود را صرف مذاکره با مد شتریب آنان نامند. یو معاون م سیرئ ر،یمد رعامل،یکنند. آنان معموالً مد یم

 کنند. یسازمان ها و افراد خارج از سازمان م ریسا

خاص  نهیزم کیدر  ژهیو یرا با مهارت ها ی( کارکنانی)تخصص یا فهیوظ رانیمد: (ی)تخصص یا فهیوظ رانیمد

سازمان  قیفتو یبرا فیوظا نیکنند. همه ا یم یسرپرست دیو تول یابیپرداخت، بازار ،یامور پرسنل ،یمانند حسابدار

 است. یضرور

 یریمد نی. چنسازمان هستند کی ایواحد  کی یها تیو فعال فیوظا هیمسئول کل یعموم رانیمدی: عموم رانیمد

چند  ای ود معموالً و …و  یامور مال ،یابیبازار د،یشود مانند تول یاست که در آن واحد انجام م ییها تیمسئول تمام فعال

مستقل وجود  یدر رأس قسمت ها یومعم ریبزرگ ممکن است چند مد یکنند. در سازمان ها یبخش را هماهنگ م

 یانکه باشند و در هر نوع سازم یدر هر سطح رانیمدی آمایش استان بوشهر، در راستای تدقیق ماموریتها داشته باشند.

 رسانند. یاریشده سازمان را  نییبه اهداف تع لیمجهز شوند تا بتوانند در ن یخاص تخصص هایبه  دیکنند با تیکه فعال

 یبارت از رفتارع تخصصکنند و  یاجرا م مجهز شدن به تخصص های مختلفخود را با  یاصل فهیچهار وظ رانیمد

خصص های تدرباره  یعیوس قیتحق تزبرگیم یرود. هنر یرا اشغال کرده است انتظار م یاست که از شخص که پست

 است : ریبه شرح ز شانیا هیانجام داده و خالصه نظر رانیمد

 یارتباط ینقش ها-1

 است : تیرینقش مد نیو آسان تر نینقش که از مهم تر نیا در

 ر مراسمد شرکتو کند  یرا به عنوان مقام مسئول سازمان اجرا م یفاتیتشر فیوظا ری: مدیفاتینقش تشر -الف

 کند. یم جادیاز سازمان در اذهان ا زیآم تیموفق ریتصو زندگی خصوصی زیردستان

 یازمانبه اهداف س یابیدست یدر راستا ردستانیز یها تیفعال یو هماهنگ تیهدا تی: شامل مسئولینقش رهبر -ب

 است.

 تیو افراد خارج از سازمان است که جلب حما رهیمد أتیه یبا اعضا رینقش مربوط به ارتباط مد نینقش رابط: ا -ج

نندگان عرضه ک ان،یمشتر ،یدولت یرسم یبسزا خواهد داشت. مانند ارباب رجوع مقام ها یریسازمان تأث تیآنان در موفق

 .هیمواد اول
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 یاطالعات ینقش ها-2

 یبه طور جد رانیکردن و انتخاب اطالعات است. مد افتینقش شامل جستجو کردن، در نی: ا ابینقش ارز -الف

 کنند. یم یرا از داخل و خارج سازمان جمع آور ازیو مورد ن دیاطالعات مف

باالتر،  یاطالعات را به افراد خارج از سازمان، خصوصاً مقام ها رانیمد ،یینقش سخنگو: در نقش سخنگو -ب

 کنند. می منتقل …و  استمدارانیس

 …سازمان را به طرف قرارداد، مقام ها و  ایممکن است در داخل سازمان صحبت کنند  رانینقش مد نیا یاجرا در

 .ندینما معرفی

 جابیا ریمد تیکنند. مسئول یم عیتوز ردستانشانیز نیاطالعات مهم را ب رانینقش مد نیکننده: در ا عینقش توز -ج

 دارند. اریشان در اخت فیوظا یاجرا یخود را برا ازیاطالعات مورد ن ردستانیکند که مطمئن شود ز یم

 یریگ میتصم ینقش ها-3

الح و اص رییرا آغاز کنند، به تغ یدیکنند که طرح جد یم ینقش را باز نیا یزمان رانینوآور: مد تخصص -الف

 .ندیسازمان شان اقدام نما

عدم  ،اعتصاب لیاز قب ی. هنگام بروز مشکالتستیآرام ن شهیهم یسازمان چی: امور ه ییآشوب زدا تخصص -ب

 .ابدیرا ب یمناسب یمعمول راه حل ها ریغ ماتیرود با اتخاذ تصم یانتظار م رمدی از …و  دستیابی به نتایج مورد انتظار

ا ه مواجه است. همه آن یانسان یازهایاهداف، مسائل و ن یبا تعداد یریدهنده منابع: هر مد صیتخص تخصص -ج

داف و اه نیب دیبا یریمنابع محدودند، هر مد نیکنند. از آن جا که ا یاستفاده از وقت و منابع او با هم رقابت م یبرا

 تعادل برقرار کند. ازهاین

 فقط آنان واجد رایدهند، ز یاز اوقات خود را به مذاکره اختصاص م یبخش مهم رانیمذاکره کننده : مد تخصص-د

 مذاکرات با خارج از سازمان است. نیاز ا یدارد. برخ ازینقش به آن ن نیند که اهست یاریو اخت یآگاه

 در قالب نمودار نمایش داده شده است. تزبرگیم یهنردر نمودار زیر موارد بیان شده توسط 
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 تخصص های مدیران از دیدگاه هنری میتزبرگ:  14نمودار 
 

 

 نظام اطالعات

 هایی استبرای ذخیره، پردازش و تجزیه و تحلیل نتایج گزارش پایگاه داده یک سامانه اطالعاتی یا اطالعاتیسیستم 

سخت  افزار ونه تنها به عنوان یک پایگاه داده، نرم های اطالعاتیسیستم به این دلیلکه به طور منظم درحال انجام است. 

گاهی و توان مدیریت تمام امور دستی و دستگیری ازآن میبلکه به عنوان یک سیستم بزرگتر که به کمک و بهره افزار

 .ام داد، مطرح میشوندهای ارتباطی را به راحتی انجتفسیر سیستم

ای که باعث برقراری ارتباط علمی بین افراد )به طور مثال از با این حال، این اصطالح در معنای وسیع تر به هر وسیله

نین گاهی شود. همچهای تصادفی نوری ساده( میشود، اطالق میهای پانچ کارت و سیستمطریق ارتباط کالمی، سیستم

افزار مورد استفاده برای اجرای یک پایگاه داده کامپیوتری یا برای اشاره به یک سیستم نرم اوقات تنها برای اشاره به

تشکل از های مهای اطالعاتی، برای مطالعه علمی، دقیق و واقعی شبکهگردد. مجموعه سیستمکامپیوتری استفاده می

نند کجاد و توزیع اطالعات از آنها استفاده میآوری، فرایند ایها برای جمعافزار، که مردم و سازمانافزار و نرمسخت

ای وسیع تر و در معن تصمیم گیری گیرند. هدف هر سیستم ارتباطی حمایت از عملیات، مدیریت ومورد استفاده قرار می

م در و ارتباطاتی که یک سازمان، یا تکنولوژی که مرد فناوری اطالعات توان بهباشد؛ که میکاهش مدت استفاده می

 .دهند، اشاره کردانجام می کسب و کار حمایت از فرایندهای

توزیع  خیره وگردآوری، پردازش، ذ با که است هم به وابسته هایمؤلفه از ایمجموعه اطالعاتی سامانه/سیستم یک

یجاد کند. این سیستم عالوه بر کمک کردن به اپشتیبانی می هاگیری و کنترل در سازمانهای اطالعاتی، از تصمیمداده

 تخصص های مدیران

 نقش های تصمیم گیری نقش های اطالعاتی نقش های ارتباطی

  

 نقش ارزیاب نقش تشریفاتی

 

 تخصص نو آور

 تخصص آشوب زدایی

 نقش سخنگو نقش رهبری

تخصص تخصیص دهنده 

منابع  نقش توزیع کننده نقش رابط

 تخصص مذاکره کننده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1


 توسعه تی ریمد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021300308RE102971225 82 م 

کند تا مسائل سازمان را تحلیل یا ها کمک میهماهنگی در انجام عملیات سازمانی، به مدیران و کارکنان سازمان

 سازی نمایند.شبیه

ها ها. به عبارتی دادهخروج داده و پردازش ها،ورود داده دهند:اتی سه فعالیت عمده را انجام میهای اطالعسیستم

بدیل های خاص تگیرد تا به اطالعات در قالبشوند، بر روی آن عملیات پردازش صورت میوارد سیستم اطالعاتی می

ها عمدتاً تا از آن استفاده نمایند. در این سیستمگیرد کننده آن قرار میشوند و این اطالعات در اختیار افراد مصرف

کانیزم منظور بهبود سیستم، مورد استفاده قرار گیرد. اگرچه مکنندگان وجود داشته باشد تا به بایست بازخورد مصرفمی

عاتی الهای اطالعاتی با شرحی که گفته شد، شباهت زیادی به یک رایانه دارد، اما ماهیت یک سیستم اطعملکرد سیستم

ل افزار، ابزارها و اجزایی هستند که یک سیستم اطالعاتی را تشکیافزار است. کامپیوتر و نرمفراتر از کامپیوتر یا نرم

  ها نیاز دارد، تولید کنند.ها قادر نیستند به تنهایی اطالعاتی را که یک سازمان به آندهند؛ اما آنمی

ترین مدل، مدل چهار سطحی های اطالعاتی وجود دارد، رایجیستمکه چندین نسخه مختلف از مدل هرم سدرحالی

تند که از بندی، افرادی هسشود. اساس طبقهبندی میکنند، سطحها استفاده میاست که بر اساس افرادی که از سیستم

الزامات  و های دیگر مانند ماهیت کارکنند بدان معنی است که بسیاری از ویژگیهای اطالعاتی استفاده میسیستم

 .اطالعاتی، کم و بیش به طور خودکار از حساب کاربری گرفته شده است

 هرم سیستمهای اطالعاتی:  15نمودار 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 ماخذ: جمع بندی مشاور
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 انواع سیستم اطالعاتی

 انواع سیستمهای اطالعاتی دارای مشخصاتی به شرح ذیل می باشند؛

 (Transaction Process Systems – TPSs) های پردازش تراکنشسیستم

های سطح عملیاتی در پایین هرم هستند؛ که معموالً به طور مستقیم توسط کارگران سیستم پردازش تراکنش سیستم

د. شونیکنند، اداره مهای کلیدی مورد نیاز برای حمایت از مدیریت عملیات را فراهم میکارگاه و یا کارکنان که داده

ها به دست های سطح پایین و تراکنشاین اطالعات معموالً از طریق ردیابی خودکار و یا نیمه خودکار از فعالیت

 آیند.می

به طور کلی در هر سازمانی یک سری تراکنش وجود دارد که برای سازمان حیاتی است، لذا باید از این اطالعات 

ای ادهس هایسیستم ها TPS ترین تنوع را دارند.ها بیش، این نوع سیستمبه بهترین شکل استفاده شود. از نظر تنوع

های پردازش شود. سیستمآوری اطالعات استفاده میها در جمعهستند و پیچیدگی خاصی ندارند و از ترکیب بیشتر آن

شود، مورد انجام می ها برای انجام کارهای ساده و تکراری و اموری که به صورت روزانهرخداد معموالً در سازمان

کنند که ارتباط هایی را ثبت میها بیشتر، تراکنشها ساده است و این سیستمگیرند. کار با این سیستماستفاده قرار می

ها کامالً های کامپیوتری هستند و این سیستمسیستم معموالً ها TPSکند.سازمان با بیرون از سازمان را پشتیبانی می

، گاهی مساوی با ورشکستگی TPS  ها از قبل تعیین شده است. از کار افتادناهداف و منابع آن یافته بوده وساخت

 شوند.ها بر آن بنا میکند که سایر سیستمبستری فراهم می TPS  سیستم است. به طور کلی

ها داشتن مپذیرد. از خصوصیات اصلی این سیستها انجام میی این سیستمها به وسیلهعملیات روزانه سازمان

های مدیریتی در حین کار گیری، داده و اطالعات حجیم است، به عالوه جزئیات و عدم نیاز به تصمیمسادهماهیت 

 شود.ها لحاظ میبا سیستم نیز در آن
 نمونه و نقش سیستمهای پردازش تراکنش:  38جدول 

 TPS نقش TPS هایبرخی از نمونه

 حقوق و دستمزدهای سیستم

 سیستم پردازش سفارش

 سیستم رزرو

 های کنترل سهامسیستم

 های پرداخت و انتقال وجوهسیستم

 های دیگرتولید اطالعات برای سیستم

 مرزهای متقابل )داخلی و خارجی(

 شده توسط پرسنل عملیاتی به عالوه ی سطح نظارتاستفاده

 

 ماخذ: جمع بندی مشاور

 (Management Information Systems – MISs) عاتهای مدیریت اطالسیستم 

های تجاری به عنوان های اطالعاتی موجود در سازمانبنا به دالیل متعددی، بسیاری از انواع مختلف سیستم

عملیاتی  ی پشتیبانی از مدیریت میانی و مدیریتها وظیفهشوند. این سیستمهای اطالعاتی مدیریت شناخته میسیستم

به گذشته  MIS دهند تا مدیر وظایفش را بهتر انجام دهد. توجهدهند، انجام میی اطالعاتی که به آن میسیلهرا به و

و حال است و به صورت مشخص به عملیات داخلی سازمان توجه دارد و با بیرون از سازمان ارتباطی ندارد و 

 MIS لباشند. با این حایافته میفته و نیمه ساختیاها ساختکند. این سیستمعملیات وسیع سازمان را خالصه می
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مورد  MIS هایی که درپذیری باالیی نیست و توان تحلیل و پردازش وسیع و پیچیده را ندارد. مدلدارای انعطاف

 .شوندای بوده و جهت گزارش گیری استفاده میهای سادهاستفاده هستند، مدل
 نمونه و نقش سیستمهای مدیریت اطالعات:  39جدول 

 MIS نقش MIS هایبرخی از نمونه

 سیستم مدیریت فروش

 های کنترل موجودیسیستم

 بندیهای بودجهسیستم

 (MRS) های گزارش دهیمدیریت سیستم

 (HRM) مدیریت منابع انسانی

 گیری نسبتاً ساختار یافتهحمایت از تصمیم

 تحلیلی کمیهای ناپذیر و ظرفیتانعطاف

 مورد استفاده توسط سطوح مدیریتی پایین و متوسط

 معامالت با گذشته و حال و نه در آینده

 

 ماخذ: جمع بندی مشاور

 (Decision Support Systems – DSSs) های پشتیبانی تصمیمسیستم 

اده شتیبانی از تصمیم مورد استفها و پی آماری و ریاضی، تحلیل دادههای پیچیدهها جهت اجرای مدلاین سیستم

های کم، پردازش همراه با تعامل با کاربر، خروجی حاصل از تحلیل ها حجم دادهگیرند. ورودی این سیستمقرار می

گیری در مواقعی که سابقه ها جهت تصمیمDSS  .ای سازمان هستندباشد و کاربران آن پرسنل حرفهتصمیم می

فرد که غیر ها مدیران را در اخذ تصمیمات منحصربهشوند و نتایج به دست آمده از آنده میوجود ندارد، استفا

ای را با نماید، در عمل هوشمندی مدیران یا کارکنان حرفهیافته هستند، یاری مییافته یا نیمه ساختساخت

 .های کامپیوتری ادغام کرده تا کیفیت تصمیمات را بهبود بخشدقابلیت
 نمونه و نقش سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری:  41دول ج

 DSS نقش DSS هایبرخی از نمونه

 (GDSS) های پشتیبانی تصمیم گروهسیستم

 (CSCW) پشتیبانی کامپیوتری کار گروهی

 ونقلهای حملسیستم

 ریزی مالیهای برنامهسیستم

  افته پشتیبانیییافته یا نیمه ساختتصمیمات ساخت

 سازیهای تحلیلی و یا مدلظرفیت

 مورد استفاده توسط سطوح مدیریتی ارشد

  های مربوط به آیندهبینیانجام پیش

 ماخذ: جمع بندی مشاور 

 (Executive Information Systems - EISs) های اطالعات اجراییسیستم

 سیستم .ستراتژیک است که در باالی هرم قرار داردهای اطالعاتی در سطح اهای اطالعات اجرایی سیستمسیستم

EIS کند تا یک تصویر کلی از سازمان را در اختیار داشته باشند. از آنجایی که مدیر به مدیر ارشد سازمان کمک می

اشد و از ب ترین برداشت را از وضع سازمان داشتهترین و جامعارشد باید با استفاده از کمترین وسایل و اطالعات، کامل

اهمیت یابی مسائل ممکن است برای مدیر ارشد باطرف دیگر مدیر ارشد باید معیارهایی برای ارزیابی داشته باشد و ریشه

اشد، از این رو باید بتواند بهترین کمک را به او برساند. توجه مدیر ارشد بیشتر به خارج سازمان میباشد، این سیستم می

به منظور کمک به دستیابی مدیران به عوامل کلیدی موفقیت  EIS هایو تهدیدها را شناسایی کند. سیستمها بتواند فرصت

 .سازندها، امکان تحلیل آن را فراهم میها و فرصتشده و با معرفی موقعیتطراحی
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 :  EIS عملکرد

EIS رجی و داخلی یاها و اطالعات از منابع داده خاها سازماندهی و ارائه داده MIS و TPS  را به منظور حمایت و

 .های ذاتی مدیران ارشد بر عهده داردگسترش توانایی

 چارچوب نظام اطالعاتی استان بوشهر

در مجموع ترکیبی از سیستم های اشاره شده جهت ساماندهی و هدایت الزامات نظام اطالعات آمایش استان بوشهر 

های فرادست یا فرودست می تواند ها و برنامهم و ساختار اطالعاتی در طرحنظاتوصیه می شود. در این راستا 

ارایه کند. مطالعه مجموعه اسناد فرادست برنامه ریزی دهی متناسبی را همراستا با خصوصیات ویژه نواحی جهت

رت به صو ریزی و مدیریت نظام اطالعاتموثر بر توسعه متعادل استان، مشخص کرده که ساختار و نظام برنامه

منسجم تعریف نشده و راهبردهای متناسب برای پیشبرد اهداف مدیریتی نیز به درستی تحقق نیافته اند. در این بخش 

تالش می شود تا با استفاده از بررسی چارچوب های اولیه مرتبط با مباحث مدیریتی در هریک از برنامه های 

واسطه آن امکان تحقق اهداف در افق پژوهش دست یافت تا به فرادست به شناسایی نظام و ساختار نظام اطالعات آن

 را تدقیق نمود. 

در سطح برنامه های ملی باید به ساختار کالن برنامه ریزی و نظام اطالعات دست یافت.  برنامه های ملی:

صادی، اقت های ملی موثر بر توسعه استان بوشهر شامل قانون برنامه پنجساله سوم، چهارم و پنجم توسعهبرنامه

گویی و بدون مشخص کردن حوزه اجتماعی و فرهنگی است. اما نظام اطالعاتی مطرح شده در این برنامه ها با کلی

های اجرایی، صرفا به ارائه اصولی پرداخته که حتی راههای ضمانت اجرای آن نیز بیان نشده است. چه بسا ادامه 

ری و منطقه ای( و در نهایت عدم تحقق اهداف بلندمدت توسعه این روند منجر به بی انضباطی در سطوح پایین )شه

گردد. البته با گذر زمان در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ فرآیند نظام اطالعات در دستیابی به 

ر ب اهداف به صورت اندک بیان شده است که این موضوع می تواند در سال های آینده بهبود پیدا کند. در نتیجه

از محلی نی -ناحیه ای، شهری -مدیریتی در سه سطح ملی، منطقه ای -مبنای مشکالت و کمبودهای برنامه ریزی

است تا نظام اطالعاتی استان بوشهر ساختاری هم افزا مبتنی بر روابط متعامل در راستای تحقق اهداف توسعه در 

این بخش بسیار آرمانگرایانه باشد اما می تواند به را ارائه دهد. چه بسا این هدف در  یسلسله مراتب تصمیم گیر

 عنوان چارچوب کلی در بخش برنامه ریزی و مدیریتی استان مورد توجه قرار گیرد.

کنند. همان گونه که آن  ینم تیها در خالء فعال سازماندر مجموع در خصوص نظام اطالعات بایستی اذعان گردد، 

نند ک یم لیاطالعات تبد ایو آن ها را به کاال، خدمت  رندیگ یم طیرا از مح ینسانا یرویو ن یپول، انرژ ه،یها مواد اول
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 یها یشو خط م ماتیدارند و تصم ریتأث یدر فعل و انفعال سازمان زین یخارج طیگردانند، عوامل مح یباز م طیو به مح

 شوند: یم میتقسل ذیل به شرح جدوبه دو دسته  عواملدر این راستا  دهند. یقرار م ریسازمان را تحت تأث

 چارچوب نظام اطالعاتی آمایش استان بوشهر:  41جدول 

 میمستق ریغ ریبا تأث یطیعوامل مح میمستق ریبا تأث یطیعوامل مح

 یخارج نفعانیذ -الف

 و مانند آن ها( یخصوص یسازمان ها ،یدولت ی)افراد، سازمان ها انیمشتر-

 (ینانسا یرویامکانات، ن ،یرضه کنندگان مواد خام، انرژعرضه کنندگان )ع-

 نامه ها و مانند آن ها( نییمقررات، آ ن،یدولت )وضعت قوان-

 (ستیز طیکنترل سالح، حفاظت مح ی)گروه ها نفعیذ یگروه ها-

 مطبوعات و مانند آن ها( ون،یزیتلو و،یرسانه ها )راد-

 هیسرما یها، مؤسسه ها)بانک  یعال یمؤسسه ها -یکارگر یها هیاتحاد-

 (یگذار

 بانیرق-

 یداخل نفعانیذ-ب

 صاحبان سهام -رهیمد ئتیه -کارکنان-

آداب  ،یاجتماع یارزش ها ،یتیجمع ی)آمارها یعوامل اجتماع-

 (یاجتماع راتییو رسوم، تغ

 هیپس اندازها، سرما ،یمل دی)درآمد و تول یعوامل اقتصاد-

 ها( نهیها، هز یگذار

 (یاسیاحزاب س یآزاد ،یاسیس طیات مح)ثب یاسیعوامل س-

 ماخذ: مطالعات مشاور

در این راستا از مجموع وظایف ارکان مدیریتی، موارد مرتبط با نظام اطالعات و گردش اطالعات در سازمان به شرح 

 نمودار ذیل می باشند؛
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 اطالعات و گردش اطالعاتوظایف ارکان مدیریتی، موارد مرتبط با نظام : 16نمودار 

 
 ماخذ: جمع بندی مشاور

 

وظایف مرتبط با نظام 
اطالعات

آموزش، ایجاد 
انگیزه و 

هماهنگی دیگران

نقش های 
اطالعاتی

ارزیابی

جمع آوری 
اطالعات از منابع

مختلف

ه انتقال اطالعات ب
سایر مدیران

ه انتقال اطالعات ب
افراد خارج 

سازمان
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 نتیجه گیری از نظام اطالعات :  17نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 مشاور ماخذ: مطالعات

 

 

 موثرتر مسائل حل کارآمدتر و

 نتیجه گیری

 فاز مطالعاتی 

 منابع انسنی 

 فرهنگ   

 فناوری اطالعات 

 اجتماع های کاری 

 بررسی الگوها 

 محیط های کوچک به بزرگ 

 حمایت مدیران سطح باال 

 اطالعاتسازماندهی  

 سهولت 

 خالقیت 

 حافظه سازمانی

IT 

اطالعاتمدیریت  توانائی یادگیری از گذشته  
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 منابع مالی سازمان پیشنهادی -1-6-3-2

 ای برای هر نوع مخارجی است، تامین مالی آوری و افزایش منابع مالی یا سرمایهبه فرآیندی که بدنبال ایجاد، جمع

ها اغلب منابع مالی در دسترس برای های تولیدی و تجاری و دولتها، بنگاهگویند. به عبارت دیگر مصرف کنندهمی

یدن به اهداف، پرداخت بدهی یا معامالت دیگر را ندارند و باید از طرق مختلف، پولی را که آنها برای عملیات خود رس

آورند و انتخاب روش آن را نیاز دارند بدست آورند، فرآیندی که عامالن اقتصادی این میزان منابع مالی را بدست می

دیریت سازمانها، مشخص نمودن نحوه تأمین مالی آنهاست که های مهم در مگویند. یکی از قسمتتامین مالی می

کند. چنانچه چارچوب کلی تامین مالی را در سه عرصه سازنده ترین نقش را در ساخت و توسعه بهینه سازمان ایفا میمهم

 است. ندیمحیط به شرح خانوار، بنگاه ها و دولت دسته بندی نماییم، نحوه تامین مالی در نمودار ذیل قابل دسته ب

 ها و خانوارچارچوب کلی تأمین مالی دولت، بنگاه:  18نمودار 

 
 ماخذ: جمع بندی مشاور

از آنجا که سازمان پیشنهادی دارای نقش هماهنگی و ستادی می باشد، در ادامه به طور اجمالی روش تأمین مالی 

های زیربنایی در هر کشور زیر نظر دولت مرکزی )بخش عمومی( هدولتی تشریح خواهد شد.  در گذشته ساخت پروژ

گرفت. به این معنی که دولت به عنوان کارفرما تمام مراحل انجام پروژه، شامل مطالعات اولیه، آن کشور صورت می

عضی تراتژیک بها به دلیل اهمیت اسبرداری را بر عهده داشت. در واقع دولتریزی، طراحی، و تأمین مالی و بهرهبرنامه

گرفتند. بخش دولتی معموالً برای تأمین ها را به عهده میاز این تسهیالت، خود مسئولیت ساخت بهره برداری پروژه

للی مانند المها و مؤسسات بینها از درآمدهای مالیات، گرفتن وام استقراضی از بانکسرمایه مورد نیاز ساخت این پروژه

شد و بخش در نهایت نیز با پرداخت مردم به عنوان مصرف کننده نهایی این مبلغ جبران می نمود.بانک جهانی استفاده می
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ها و هزینه های پروژه بر عهده خصوصی فقط در قالب پیمانکار عمومی وظیفه ساخت را بر عهده داشت و تمام ریسک

ده استفاده از منابع دولتی توصیه شهای پیشنهادی تأمین مالی سازمان تجویزی به شرح بخش عمومی بود. در ادامه روش

است. ذکر این نکته ضروری است در ادامه تا انتهای تدوین برنامه آمایش استان بوشهر پیشنهادهای مالی مبتنی بر تغییر 

 محل سه از را خود منابع رویکردهای اتخاذی ممکن است تغییراتی را در پی داشته باشد. امروزه در سطح کشور، دولت

  ند:ک می تأمین

 داراییهای واگذاری و ای سرمایه های دارایی واگذاری اختصاصی، و درآمدهای عمومی درآمدهای شامل درآمدها

 بخش، براساس منابع بندی طبقه . شود می ارائه و تنظیم بندی طبقه نوع دو قالب در دولت منابع بودجه، الیحه در .مالی

 . برنامه  دستگاه براساس بندی طبقه و جزء بند،

 های دارایی )درآمدها، واگذاری گانه سه های گروه از هریک ذیل در دولت منابع بخش، بر اساس بندی در طبقه 

 بخش هر بندی طبقه این یابد. در می آرایش بند چند بخش به چند قالب در ( مالی های دارایی واگذاری و ای سرمایه

 فراهم را آینده در سال دولت منابع ماهیت تحلیل و سیبرر امکان بندی طبقه نوع این است. شده چند بند تفکیک به

 بندی طبقه این در . است اجرایی های دستگاه بندی براساس طبقه دولت، منابع های بندی طبقه از دیگر یکی . کند می

  .کرد خواهد وصول را دولت منابع از میزان چه دستگاه اجرایی هر که شود می مشخص

 ها استان منابع .شود می ارائه بودجه سنواتی لوایح پیوست عنوان به استانی بودجه قالب در ساالنه نیز ها استان منابع

 از بخشی استانی بودجه منابع که است ذکر به الزم . ملی منابع و دیگری استانی منابع یکی شود می تأمین محل دو از

 است . دولت بودجه عمومی منابع

 ولت که از منابع مالی سازمان تجویزی است، به شرح ذیل می باشد؛نکات مهم در بررسی منابع بودجه عمومی د

 قانونی مبنای ذکر با باید هر  مورد در دولت های دریافت ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون 51 اصل اساس بر .1

 باید است هشد ملغی آن قانون یا نداشته قانونی مبنای که درج درآمدهایی از و گیرد قرار تصویب و بررسی مورد آن

 مجوزی در بودجه درآمد کردن منظور عمومی محاسبات قانون ( 37 ) ماده اساس بر راستا همین در . شود خودداری

 38 ) ماده اساس بر دیگر سوی از . است قانونی به مجوز احتیاج مورد هر در و شود نمی تلقی اشخاص از وصول برای

 ها درج آن عدم لذا و بوده وصول قابل باشند نشده منظور بودجه در که نونی قا عمومی درآمدهای محاسبات قانون (

 .نیست نها آ وصول قانونی ممنوعیت مفهوم به

 . رؤسای گیرد صورت چند عامل یا دو همبستگی طریق از یا مقداری های کمیت اساس بر باید درآمدها برآورد .2

 .هستند وصول درآمدها و صحت مسئول اجرایی های دستگاه
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 یکدیگر با موضوع چند دو یا ادغام از و شده درج درآمد موضوع تفکیک به مورد هر در باید درآمدی الماق .3

 اقامت جواز و روادید گذرنامه، تمدید و صدور  وزارت کشور 512221 ردیف مانند . شود خودداری عنوان یک در

همه  برای که صورتی در است، گرفته قرار عنوان یک تحت که است متفاوت سه موضوع که رانندگی، گواهینامه و

 .است شده وضع ای جداگانه احکام ها آن

 اصالح به باید درآمد وصول یک قانون در مندرج درصدهای اصالح جدیدی درآمدهای کسب پیشنهاد در .4

 اریخودد قوانین اصالح شتابزدگی در از و برخوردار شوری بودن دو مزیت از تا شود ارجاع مقررات و قوانین همان

  .شود

 خزانه به که ملی درآمدهای آن با مرز و تعریف دقیق صورت به شود، می واریز استان خزانه به که استانی درآمد .5

 .نشود منظور بالعکس و عمومی درآمد حساب استانی به درآمد و شود مشخص شود می واریز کل داری

 صدور بازرگانی، وزارت مانند . شوند درج نونقا در آن موضوع و اجرایی دستگاه ذکر با موضوعی درآمدهای .6

 .بازرگانی کارت تمدید و

 این که است حالی در این تخصیص است، عدم اصل خالف بودجه، اصول نظر از اختصاصی درآمدهای وجود .7

 امر این . است داشته محسوسی رشد مقادیر نظر از هم و و دستگاه موضوع و عناوین تعداد نظر از هم ساله هر ارقام

 درآمدهای .اند یافته درآمدها این کسب به محسوسی گرایش اجرایی های دستگاه که است این واقعیت دهنده نشان

 گسترش را ریزی برنامه در اختالل و های غیرضرور هزینه شده، انسانی نیروی های پرداخت در تبعیض سبب اختصاصی

مؤسسات  ها، دانشگاه خصوص به ها دستگاه کلیه رد آن تدریجی حذف .کاهد وری می بهره و کارایی از و داده

 توصیه آن تابعه واحدهای و آموزش پزشکی و رمان د بهداشت، وزارت پژوهشی، و آموزشی مؤسسات عالی، آموزش

 .شود می
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 1نیروی انسانی -1-6-3-3

 که فرایندی است و یتیمدیر عناصر شالوده ریزی برنامه .است برنامه ریزی مدیریت، در عمده عناصر از یکی امروزه

 را مسیر طی و چگونگی آن به رسیدن راه موردنظر، اهداف درمورد را خود کوششهای و فعالیتها همه آن قالب در سازمانها

 .است سازمانی نتایج به دستیابی آن اجرای از هدف و کرده و ادغام ترکیب یکدیگر در

 منبع منابع که این از یکی .باشد داشته مناسبی ریزی نامهبر بایستی خود اختیار تحت منابع کلیه برای مدیریت پس

 .است راهبردی برنامه ریزی مباحث به قرین و مهم جزء که است انسانی منابع شود، می محسوب سازمانها برای راهبردی

 استانی توسعهو  رشد تحقق برای بنابراین .کنند می ایفا را رسانی خدمات اصلی عناصر از و یکی کلیدی نقش انسانی نیروی

  .دارد وجود ارزشمند انسانی سرمایه این برای دقیق ریزی برنامه به نیاز

 رقابتی زاینده مزیت اصلی منبع و سازمان هر سرمایه مهمترین و تولید عامل ارزشترین با انسانی منابع امروزه که آنجا از

 انسانی منابع برنامه ریزی های سازمانی، نامهریزیبر تدین عمده از یکی است، سازمان هر اساسی قابلیتهای ایجادکننده و

 درنهایت و آموزشی مهارتی، نیازهای به جهت نیل برنامه ریزی انسانی، منابع برنامه ریزی وجود برای مهم است. عامل

 از هاسازمان کارکنان کردن کارآمدتر فعلی شرایط در مزیت رقابتی به دستیابی راه موثرترین .است انسانی منابع بهسازی

 تنها انسانی منابع بهبود که است این دارد اهمیت انسانی منابع توسعه در راستای که آنچه و است آنان بهسازی و بهبود طریق

 اعمال با جز مهم این و پرداخت کارکنان توسعه به متعدد ازطرق باید بلکه شود نمی تخصصی حاصل و فنی آموزشهای با

 .نخواهدبود پذیر امکان انسانی منابع تمدیری د رقلمرو مدیریت استراتژیک

 مباحث برنامه ریزی الینفک و مهم جزء شود، می محسوب سازمانها برای استراتژیک منبع انسانی، منابع اینکه به باتوجه

 موجب که عواملی عمده ترین از .دارند راهبردی ماهیت انسانی منابع و سازمانی های برنامه ریزی اکثر و است استراتژیک

 در اقتصادی و اجتماعی دگرگونیهای تکنولوژیک، و تغییرات روند است شده انسانی منابع برنامه ریزی در جدید رشنگ

 باشند تغییرات این با همسو خواهند می اگر سازمانها .اند مواجه آن با همواره که سازمان هاست خارجی و داخلی محیط

 رقابتی منبع اساسی ترین حاضر، عصر در .دهند قرار مدنظر گونی راگونا الزامات و داشته راهبردی و جامع نگرش بایستی

 سازمان آن وسیله به که است فرایندی انسانی منابع برنامه ریزی .هستند کارکنان دانشی یا کارآمد انسانی منابع سازمانها،

 زمانی درچه و مشاغلی چه ایبر مهارتهایی و تخصص چه با کارمند، تعداد به چه خود اهداف به نیل برای که کند می معین

                                                      
تهیه شده  1394بخشی از مستندات تحلیل وضعیت نیروی انسانی از گزارش از تحلیل وضعیت نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان لرستان تا پایان سال  -1

 توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور استفاده گردیده است.
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 با امر این است، ساختاریافته روش یک با تقاضا و عرضه تعادل بررسی و تجزیه انسانی برنامه ریزی منابع هدف .دارد نیاز

عنوان  به را عملی های زمینه که است آن مقصود و گردد می آغاز آینده به باتوجه سریع حرکت با و تصویر روشن یک

 انجام موردنیاز برای مهارتهای و اعضا شناخت به ما انسانی منابع برنامه ریزی در .کرد تعیین و وتحلیل تجزیه نتیجه، یک

 .نیازمندیم دهد را تغییر شده تعهد فعالیتهای حجم و آینده در را کار ظرفیت است ممکن که تغییراتی و روزمره وظایف

 انسانی کمبود نیروی یا و مازاد موجود، انسانی نیروی وضعیت از تا نماید می فراهم را امکان این انسانی نیروی ریزی برنامه

 انسانی های سرمایه استراتژیک میان همراستایی و شود حاصل اطمینان آنها بودن تعادل در یا و مختلف های بخش در

 آینده سال در سانیان نیروی نیازهای فعلی،  شناسایی کار نیروی تحلیل از روشمند فرآیندی و آن حرکتی خطوط با سازمان

 .پذیرد صورت یابد دست خود های ماموریت و اهداف، مقاصد به بتواند سازمان اینکه برای اقداماتی بکارگیری و

 نیروی میزان تقاضای تعیین و برآورد انسانی، نیروی موجود وضعیت بررسی و تحلیل شامل انسانی نیروی برنامه سند

 و آنها مقایسه و دستی اسناد باال و دولت های سیاست ها، استراتژی اهداف، ها، تماموری اساس بر  کیفی( و )کمی انسانی

 واقعی، نیازهای اساس بر انسانی بکارگیری نیروی و جذب هرگونه گردد می موجب و باشد می انسانی نیروی تراز تهیه

 های استاندارد و هاصشاخ اساس بر و ضریب محرومیت مصوب، شغلی های رشته با متناسب و نیاز مورد های تخصص

 .صورت پذیرد انسانی نیروی خصوص در شده تعیین کارشناسی

در راستای تدقیق نیروی انسانی مورد نیاز جهت مدیریت و در ادامه چینش نیروی انسانی نهاد پایش و ارزیابی، به جهت 

ت کشور و مجموعه قوانین موجود اینکه در خصوص ایجاد نهاد جدید و یا رکن جدید، محدودیتهای بسیاری در نظام مدیری

وجود دارد، توصیه ایجاد نهاد پایش و ارزیابی به صورت بازچینش سطوح موجود می باشد. بدین لحاظ از ترکیب سه رکن 

یریت کمیته ساماندهی و مدکارگروه آمایش، محیط زیست و توسعه پایدار استان، گروه برنامه ریزی، آمایش و بهره وری و  

ایش و ارزیابی ساختاربندی گردیده و نحوه تامین نیروی انسانی این نهاد نیز مستند به دستورالعمل سازمان سواحل، نهاد پ

مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص نیروی مازاد ادارات توصیه و تجویز می گردد. در ادامه الگوریتم پیشنهاد نیروی 

 ریت آمایش استان می باشد، ارایه می گردد؛انسانی نهاد پایش و ارزیابی که از الزامات ارکان مدی
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 مدل مفهومی تدوین برنامه نیروی انسانی :  19نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماخذ: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، گزارش تحلیل وضعیت نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان لرستان

 مشاغل از یک در هر انسانی نیروی تراز وضعیت و کرده مقایسه واقعی نیاز برآورد با را انسانی نیروی موجود وضعیت

 هایبرنامه تدوین انسانی، نیروی وضعیت تراز به توجه با شد. خواهد مشخص انسانی نیروی مازاد یا و تعادل کمبود، و

 شورای  26/12/1393 مورخ 172556/226شماره (مصوبه12تا ) (4) مواد اساس بر تعادل وضعیت به رسیدن برای عملیاتی

 شورای  26/12/1393 مورخ 172556/226 شماره ( مصوبه12) تا (3)  در ادامه مواد .قرار گیرد مدنظر بایست می اداری عالی

 اداری ارایه می گردد؛ عالی

 نیروی تراز تهیه به تنسب معاونت، توسط شده تایید انسانی نیروی برنامه اساس بر موظفند اجرایی دستگاههای :3 ماده

 ساماندهی به نسبت ذیل اساس بندهای بر مواجه باشند، انسانی نیروی مازاد یا و کمبود با چنانچه و نموده اقدام خود انسانی

 .نمایند اقدام خود انسانی نیروی

 سازمان به را نیاز دمور انسانی نیروی جذب تقاضای باشند، مواجه انسانی نیروی کمبود با که اجرایی دستگاههای :4 ماده

 سازمان گردد. اقدام مورد نیاز نیروی تامین مجوز صدور به نسبت مربوطه مقررات و قوانین رعایت با تا نمایند می ارسال

صاء، اهداف، برنامه ها و  اح

 تکالیف قانونی

تعیین راهبردها و سیاستهای  

 انجام فعالیتها

سیاستها و برنامه های ناظر بر  

 نیروی انسانی بخش دولتی

تعیین گامهای عملیاتی ساماندهی نیروی انسانی برای  

 رسیدن به وضعیت تعادل

برآورد نیاز و تقاضای)کمی  

 و کیفی( نیروی انسانی

وضعیت موجود   توصیف

 نیروی انسانی

مقایسه وضعیت موجود نیروی انسانی با نیاز واقعی  

 استانداری و تعیین وضعیت تراز نیروی انسانی

جهتگیری حاکم بر برنامه  

 ریزی نیروی انسانی
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 بر اضافه نیروهای بین از را دستگاه مورد نیاز انسانی نیروی تامین امکان استخدامی، مجوزهای صدور از قبل است موظف

 .دهد قرار بررسی مورد اجرایی ایه دستگاه سایر نیاز

 شرایط احراز چارچوب در اجرایی دستگاههای مرکزی ستاد تخصصی واحدهای در استخدام و نیرو تامین تبصره:

  .گرفت خواهد صورت دکتری و لیسانس فوق تحصیلی مدارک دارندگان میان از صرفاً مشاغل

 مستلزم نیاز، مورد اعتبار وجود بر عالوه ،)قراردادی و انیپیم( رسمی غیر نیروهای از هریک قرارداد تمدید :5 ماده

 رضایت خدمات کارمند، رضایت چون عواملی اساس بر که است وی عملکرد ارزیابی از الزم امتیازات و شرایط کسب

 .شد دخواه ابالغ و تهیه توسط سازمان ماده این اجرایی دستورالعمل آید. می بدست ... و رجوع ارباب و ذیربط مدیران

 براساس و مورد حسب خود، قراردادی و پیمانی رسمی، مازاد نیروهای ساماندهی برای اجرایی دستگاههای :6 ماده

 :نمود خواهند اقدام ذیل روشهای به مربوطه مقررات و قوانین

 ابطبراساس ضو( دستگاه همان واحدهای سایر یا و اجرایی دستگاههای سایر به پیمانی و رسمی نیروهای انتقال .1

 )مربوطه

 بازنشستگی شرایط واجد مستخدمان بازنشستگی .2

 )مدیریت قانون 122 ماده اساس بر( خدمت به آماده  .3

 الحاق قانون 45 ماده و مدیریت قانون 48 ماده دوم ردیف ، 21 ماده ب بند اساس بر( خدمت سنوات بازخرید .4

 (15/8/1384 مصوب دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون موادی به

 قانون 21 بند براساس( دستگاه موافقت با پیمانی و رسمی کارکنان به حقوق بدون مرخصی اعطای »ج « ماده .5

 برنامه قانون 32 ماده اساس بر( بازنشستگی صندوق به کارمند توسط دولت و کارمند سهم بیمه حق پرداخت و )مدیریت

 )توسعه پنجم

  هایدوره طی برای ذیربط حرفهای تخصصی آموزش راکزم سایر و ایحرفه و فنی آموزش سازمان به معرفی .6

 متبوع اجرایی دستگاه هزینه با غیردولتی بخشهای نیاز مورد مهارتی آموزشی

 )مدیریت قانون 21 ماده" د "بند براساس( دولتی غیر بخش به رسمی کارمندان انتقال .7

 )مدیریت انونق 21 ماده" ه" بند براساس( غیردولتی بخش به رسمی کارمندان ماموریت .8

 اختیار عدم از استفاده یا قراردادی کارمندان قرارداد مفاد یا پیمانی استخدام نامه آیین مفاد رعایت با قرارداد لغو .9

 قرارداد درمدت تمدید
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 اعتبارات(انگیزشی  اختیارات کلیه از توانند می ماده این اجرای برای انگیزش ایجاد منظور به اجرایی تبصره: دستگاههای

 .نمایند استفاده مدیریت قانون (77) ماده اختیارات نیز و )اداری تسهیالت و اهیرف

 نیاز بر نیروی اضافه ، 6 ماده سازوکارهای اعمال از پس و انسانی نیروی برنامه براساس که اجرایی دستگاههای 7 ماده

 ثبت سازمان الکترونیکی در سامانه دیقراردا و پیمانی رسمی، از اعم کارمندان قبیل این مشخصات مکلفند باشند، داشته

 .نمایند

 اضافه جابجایی نیروهای به نسبت را الزم همداهنگی و هدایت موظفند ها استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان : تبصره

 وجود شرط به( شهرستان استان و اجرایی واحدهای سایر سطح در اجرایی هایدستگاه مرکز از خارج های واحد نیاز بر

 .آورند بعمل اجرایی ملی های دستگاه هماهنگی با ،)مقصد دستگاه در متناسب بالتصدی تپس

 های دستگاه انسانی نیروی کاهش از حاصل مدالی هایجویی صرفه از ناشی اعتبارات است موظف سازمان 8 ماده

 خدمات، کیفیت و ارتقاء غیردولتی بخش از خدمات خرید منظور به را شود می حاصل مصوبه این اجرای در که اجرایی

 .نماید اضافه دستگاه ای هزینه فصول سایر به

 مستخدم موافقت  یابد، تغییر آنان خدمت محل شهرستان چنانچه پیمانی، و رسمی کارمندان جابجایی و انتقال در 9 ماده

 .نیست الزم ممستخد اخذ موافقت انتقال، اثر در کارمند خدمت محل شهرستان تغییر عدم صورت در .است الزامی

 ذیل تبصره  در مقدر ظرفیت از بیشتر آنها قراردادی نیروهای تعداد سقف که اجرایی دستگاههای از دسته آن 12 ماده

 درصد 12 حداکثر( تعیین شده نصاب حد به رسیدن تا که نمایند اقدام گونه ای به باید باشد،می مدیریت قانون 32 ماده

 شده عنوان اولویتهای رعایت با را تعیین شده سقف بر مازاد نیروهای از درصد 15 اقلحد مصوب( ساالنه سازمانی پستهای

 .دهند کاهش مصوبه این 3 ماده در

 مفاد برای تحقق را الزم اقدامات و هماهنگی سال، هر بودجه موافقتنامه مبادله هنگام در است موظف سازمان :تبصره

 .آورد عمل به ماده این

 :دهد می رخ انسانی نیروی تراز وضعیت برای زیر حاالت از انسانی، یکی نیروی هیساماند در سازوکارهای

 تقاضا و عرضه تعادل 

 انسانی نیروی کمبود 

 انسانی نیروی مازاد 

 انسانی به شرح ذیل بایستی تدارک دیده شود؛ نیروی کمبود تامین برای عملیاتی های و در ادامه گام

 : طریق از داخلی منابع از تامین .1
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 عمودی یا افقی صورت به مشاغل و ها واحد بین انسانی نیروی جابجایی 

 تصدی مورد شغل در وظایف بهتر انجام برای کارکنان سازی توانمند و آموزش 

 اجرایی دستگاه در دیگر شغل در نقش ایفای 

 شرایط واجد و شایسته نیروهای بازنشستگی زمان تعویق 

 وریپر نخبه و استعداد مدیریت 

 پروری جانشین برنامه اجرای 

 طریق از خارجی منابع از تامین .2

 اجرایی های دستگاه سایر از نیرو انتقال یا ماموریت 

 قانونی مجوزهای اساس بر نیرو استخدام و جذب 

 وضعیت مازاد نیروی انسانی:  42جدول 

 
 ماخذ: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ر این راستا نیروی انسانی فارغ از اینکه در چه رکنی از ارکان مدیریت قرار گرفته باشند، در پیوند با نظام اطالعاتی د

بایستی در بستر چرخه اطالعاتی به شرح ذیل واقع گردیده و الزامات و انتظارات هر بخش از رکن خود را در این بستر فراهم 

 نی از ارکان مدیریت آمایش استان بوشهر روال و چارچوب مفهومی ذیل رعایت گردد.نمایند.  به عبارتی بایستی در هر رک
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 چارچوب نیروی انسانی سازمان : 21نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماخذ: مطالعات مشاور

 انتظارات نیروی انسانی:  43جدول 

 انتظارات نیروی انسانی

 مدیر بخش

 باال بردن فرهنگ پذیرش

 نظام اطالعاتتغییر رفتار سازمان به منظور استفاده از 

 را تسهیل می کند اطالعاتایجاد محیطی مطلوب و گسترش فرآیندهای که انتقال 

 نظام اطالعاتتعیین الویتهای  راهبردی 

 تاسیس یک مخزن دانش از بهترین تجربیات

 نظام اطالعاتعمومیت دادن به 

 جوگران اطالعاتیتعلیم جست

 ایجاد فرآیندی جهت مدیریت سرمایه های فکری

 استاندارد سازی واژه نامه سازمان

 به لحاظ حفظ یکدستی اطالعاتکنترل دایرکتوریها و فهرست راهنمای 

 نظام اطالعاتخصوصیات رئیس بخش 

 یر فرهنگیمهارتهای ارتباطی بین شخصی به منظور متقاعد سازی کارمندان جهت منطبق شدن با تغی

 نظام اطالعاتمهارتهای مدیریتی ) رهبری ( : به منظور ایجاد و اشتیاق الزم در حیطه 

 به سمت انجام کارآمدتر و سودمندتر آن نظام اطالعاتتیز هوشی به منظور هدایت 

 ر وادار نمایدگیکدی مهارتهای تفکر راهبردی تا بتوانند با بخشهای مختلف یک سازمان کار کند و آنها را به همکاری با

 توانائی برپاکردن برنامه های موثر تربیتی

 نظام اطالعاتفهم فنآوری اطالعات و کاربرد آن در 

 کارمندان نظام اطالعات

 نیازمند کارمند تمام وقت می باشد نظام اطالعات

 آزمایش می کند

 ساختار می دهند

 اطالعات نامرتبط را حذف می کنند

 منابع انسانی

اطالعاتمدیر بخش   

 مدیر سازمان

 توسعه دهندگان سیستم اجتماع های کاری

طالعاتنظام ا کارمندان  
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 انتظارات نیروی انسانی

 کاتالوگ می کنند

 صورت معنادار ذخیره می کنند دانش را به

 به مخزن دانش را بر عهده دارند اطالعاتجستجوی محیط ، استخراج  و انتقال 

 ارتباط بین افراد

 اجتماع  های کاری

 می افزایند یا از آن بهره می برند اطالعاتمردمی که به سیستم 

 گروهی از مردم با عالئق حرفه ای مشترک

 اطالعات موظف هستند در مورد وقت و به هنگام بودن

 مدیر سازمان

 نظام اطالعاتحمایت جهت راه اندازی 

 کمک به تغییر فرهنگی

 فراهم آوری منابع الزم برای مدیر بخش 

 توسعه دهندگان سیستم
 گروه تغییر فرهنگ

 گروه طراح نرم افزار

  ماخذ: مطالعات مشاور
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 : 1پیوست 

 ص های مورد استفاده سازمان توسعه و همکاری های اقتصادیلیست شاخ:  44جدول 

 شاخص ویژگی طرح ساحلی

 گسترده و خصوصیات ناحیه ساحلی

 کیلومتری 122جمعیت ساحلی:درصد جمعیتی که در ناحیه ساحلی زندگی می کنند،جمعیت انسانی در 

 ساحل؛تراکم نسبی جمعیتی ساحل؛رشد جمعیت در نواحی ساحلی

 ی ساحلی مرتبط:نواحی)مثال،ساحل،صخره های مرجانی و..( و هدررفت نواحی زیستگاهیزیستگاه ها

 گستره ناحیه ساحلی

 کیلومتری ساحل 122پوشش زمینی تغییر یافته در برابر منابع طبیعی در 

 فرسایش ساحلی

 مساحتی از زمین که دارای مالکیت عمومی است

 ناحیه حفاظت شده ساحلی و دریایی

 وع بیولوژیکیتن

 درصد پوشش زیستگاه های ساحلی مهم

 میزان گونه های زیستگاهی کلیدی

 توزیع جوامع کف زی

 گونه ههای دریایی و ساحلی کمیاب،در خطر و حفاظت شده

 تهدیدات مواجه شده با زیستگاه ها و ساختار اکوسیستم

 گونه های غیر بومی

 در هر کیلومتر مربع ساحل میزان گردشگری:تعداد گردشگر گردشگری

 ماهیگیری

 صید سالیانه گونه های مهم ماهی

 سطح صید یا مرگ ومیر تصادفی

 تغییرات ترکیبات غذایی صید ماهی

 سطح برداشت بی رویه 

 نرم تنان:صید تفریحی و تجاری

 کیفیت آب

 کیفیت غذای دریایی)آالیندگی(

 PHری،پارامترهای فیزیکی:شوری،کدورت،رسوب گذا

 پارامترهای تغذیه گرایی:رشد فزاینده جلبک،وقوع نواحی کم اکسیژن،سطوح مواد مغذی ،اکسیژن محلول

 ترکیبات آلی هالوژنی :رهاسازی وسطوح

 آلودگی فاضالب

 بیماری ها،مواد سمی بیولوژیکی و عوامل بیماری زا:رهاسازی و سطح

 کشتیرانی
 مقدار ترافیک دریایی

 ات بندرینسبت تجهیز

 نفت و گاز
 سطوح ترافیک تانکرهای نفتی

 تواترنشت نفت و حجم آن

 فرآیندهای جهانی
 نوسانات دمایی سطح دریا

 تغییرات تراز آب دریا
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 لیست شاخص های پیشنهادی طرح پایش و ارزیابی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور:  45جدول 

ملی   ICZMاهداف کلی 

 ایران
 شاخص های پیشنهادی اولیه 

 افزایش ظرفیت حمل و نقل

 حجم تجارت در بندرگاه

 توسعه بندرگاه ها 

 تعداد لنگرگاه ها 

 سطح برخورداری و استفاده از جاده ها 

 نسبت سفرهای انجام شده با وسیله نقلیه عمومی 

 افزایش ظرفیت گردشگری 

 شگری نرخ اشتغال اقامتگاه های گرد

 ارزیابی تقاضای گردشگری

 کیفیت اقامتگاه های گردشگران

 هزینه اقامتگاه های گردشگری

 رشد عرضه مکمل گردشگری

 شاخص مخارج عمومی مربوط به گردشگری

 شاخص اقامتی گردشگری

 الگوهای تقاضای گردشگری 

 ارزش گردشگری و اشتغال در بخش گردشگری 

 امکانات تفریحی)+ دسترسی برای معلوالن(تعداد فرصت ها و 

 شدت استفاده از فعالیتهای تفریحی )با مبنای آب و زمین(

 تراکم توریسم

 پایداری توریسم 

 اکوتوریسم

افزایش مدیریت و حفاظت از 

 سواحل،دریا و منابع طبیعی

 مخاطرات ساحلی و دریایی

 تصفیه فاضالب

 تخلیه آالینده ها در دریا 

 تامین بودجه زیست محیطی

 اصالح نوار ساحلی 

 تصفیه آب

 تولید زایدات جامه شهری

 وجود سیستم تمیز کردن سواحل و آبهای ساحلی

 نسبت پروژه های توسعه در زمین های قهوه ای به زمین های سبز

افزایش سرمایه گذاری معدنی،نفت و 

 گاز و پتروشیمی
 ریاییاکتشاف معادن و معدن کاوی د

 1533،کشور یمناطق ساحل کپارچهی تیریمد یابیو ارز شیطرح پاماخذ:
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 منابع :

 ( تدوین شاخص های نظارتی و تهیه گزارش ارزیابی و تهیه 1387دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام،)

 گزارش اجرائی در خصوص سیاست های کلی بخش آمایش سرزمین 

 ( طرح تد1386سازمان بنادر و کشتیرانی،)( وین برنامه نظارت و پایشMEPجلد دوم،ویرایش دوم، ) 

 (فصل هشتم: نظام اجرایی و مدیریت آمایش استان ،برنامه 1394شرکت مهندسان مشاور آمایش و توسعه البرز ،)

 آمایش استان خراسان شمالی ، معاونت برنامه ریزی استانداری خراسان شمالی ،ویرایش اول

 (،برنامه آمایش استان لرستان، مرحله دوم :برنامه ریزی و 1392پایش )ساپ(،) شرکت مهندسین مشاور سبز اندیش

 سیاستگذاری،معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان 

 (نشر فرهنگ صبا، چاپ اول 1391کالنتری،خلیل،)(،مدل های کمی در برنامه ریزی )منطقه ای،شهری و روستایی 

 72-69، صص 42استان فارس جلد  شی(،برنامه آما1396مشاور مآب،) نیشرکت مهندس. 

 استان مازندران ، معاونت برنامه  شیآما تیریو مد یی(، فصل هشتم: نظام اجرا1394مشاور مازند طرح) نیمهندس

 مازندران یاستاندار یزیر

 

 (طرح پایش و ارزیابی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور،گزارش گام اول1396وزارت راه و شهرسازی،) 

 European cohesion fund european regional development fund, (2014)Guidance 

document on monitoring and evaluation 

  United nations development programme(2009)Handbook on planning,monitoring and 

evaluating for development result 

 

 

 


