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 5002212B0021300309RE103960629 شناسه گزارش:
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 خواجه برج سفیدی آرمان ی:فن ریمد
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 ی اصلی مطالعاتی:هاسرگروه
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 بررسی و تحلیل محیط زیست: صدیقه فیضی

 محمد علی محمدی بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی:
 بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی: رضا احمدیان

 بررسی و تحلیل جمعیتی: حمید حسین نسب

 رضا جاللیداری و سازمانی: ا-بررسی و تحلیل سیاسی

 میثم نصیری بررسی و تحلیل اقتصادی:

 اصل مسعود جودت بررسی و تحلیل ویژگی های زیربنایی:

 موچشیرامین ساعد  بررسی و تحلیل حوزه علم و فنآوری:

 و تحلیل بخش گردشگری: بهزاد بهروزیبررسی 
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 مقررات توسعه: محمدباقرحیدرپناه ضوابط و 

 GIS ،IT  :مرتضی بیدگلیو گرافیک 

 تلفیق : رضا احمدیان 

 آینده نگاری: طاها ربانی

 آدرس کارفرما:
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 5313355515کد پستی: 355-55335353دورنگار:   355-55335533-1تلفن: 
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 133634335پستی: کد 66355693دورنگار:  66355693-4تلفن: 
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 همکاران برنامه آمایش استان بوشهر

 مدیر پروژه: رضا احمدیان
 مدیر اجرایی:                        مدیر فنی: ،مجتبی رفیعیانفیروز توفیقمشاوران عالی: 

 سونیا کریمی                       آرمان خواجه برج سفیدی حسین آرامی و رتضی ثابت قدمم

 گروه بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبیعی:
  گروه 

 بررسی و تحلیل سیاسی اداری و سازمانی:
 ها:بررسی و تحلیل پیوندهای بین سکونتگاه گروه 

 گروه: کوروش کمالیمدیر 

 علی محمودی
 بهرام چوبین

 غمعلی بی

 رضا عابدین زادگان عبدی

 یرضا جاللمدیر گروه: 

 یز قلی پورمهرانگ

 فریده آذربان

 محسن مهیمنی

 آزاده عابدین

 مهدی عبیدی

 پرنیان نورایی

 مدیر گروه: حمید محمدی

 وحید مشفقی

 سمیرا یوسفیان

 سپیده تدین

 فاطمه طاهری

 های زیربنایی:گروه تحلیل ویژگی و تحلیل محیط زیست: گروه بررسی

 مدیر گروه: صدیقه فیضی مدیر گروه: مسعود جودت اصل

 حسن خاکسار گروه بررسی و تحلیل اقتصادی: مهر دوستمحبوبه 

 شیدا عبدلی : میثم نصیریمدیر گروه رضا عابدین زادگان عبدی

 نسرین نزاد اهللنعمت عبداهلل زارعی علی محمودی

 زهرا محتشمی زهرا محتشمی نسرین نژاد اهللنعمت

 پرنیان نورایی یحیی جعفری گروه بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی:

 و گرافیک: GIS ،ITگروه  رامین ذوالجناحی مدیر گروه: محمدعلی محمدی

 مرتضی بیدگلیمدیر گروه: سمیه زنگنه میرطاهرموسوی

 نسرین نژاد اهللنعمت یرزاده کمندمحمد ام ملیحه شیانی

 سونیا کریمی فریده آذربان حسین بارگاهی

 وندیمهسا جالل گروه بررسی و تحلیل حوزه علم و فنآوری: یداهلل قدرتی

 موچشی رامین ساعدمدیر گروه:  احمد طالبی

 بهاره مستوفیان

 علی کریمی

 شکنصفمحدثه 

 تینا گنجی

 امیر مظفری

 علی شاه رضایی

 شاه بختیمهسا 

 سلیم ذوالفقاری

 زهرا فیض نژاد

 الناز امیربیگلوبالسینی

 فاطمه عمرانی

 گروه بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی:

 مدیر گروه: رضا احمدیان

 منصور صنیعی
 سمیه زنگنه

 طیبه صادق

 ناهید آتشی

 سونیا کریمی

 :جمع بندی گروه تلفیق و های جمعیتی:گروه بررسی و تحلیل ویژگی

 مدیر گروه: رضا احمدیان مدیر گروه: حمید حسین نسب

 فیروز توفیق یحیی جعفری
 حسین آرامی  بهزاد بهروزی اصفهانی

 مجتبی رفیعیان گروه بررسی و تحلیل نظام سکونتگاهی:

 سفیدی آرمان خواجه برج مدیر گروه: آرمان خواجه برج سفیدی :آینده نگاریگروه 

 طاها ربانی  عبداهلل زارعی گروه: طاها ربانیمدیر 

 منصور صنیعی یحیی جعفری منصور صنیعی

 مسعود جودت اصل آذین باقرنیا نیلوفر دهقان شعار

 منصور مرشدی مرتضی بیدگلی 

 مرتضی بیدگلی  گروه بررسی و تحلیل حوزه بخش گردشگری:

 صدیقه فیضی ایمنی، دفاعی و امنیتی: گروه بررسی و تحلیل مالحظات بهزاد بهروزیمدیر گروه: 

 رامین ساعد موچشی مدیر گروه: منصور امراللهی هدی پورپیرعلی

  پناه یدرحمحمدباقر  سمن ونستانی

  حسین صادقی فریده آذربان
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 سوممقدمه ای بر ویرایش 

و  هاروشی بسیاری است، هر کدام از هاروش، رویکردها و هاهینظریی از ذینفعان حاوی جو مشارکتادبیات علمی 

ی امنطقهح است. در سط شدهارائه موردنظرسیاسی و اجتماعی جامعه  -ریزی و شرایط اقتصادیرویکردها با توجه به نوع برنامه

ار زیاد است بسی کنندگانمشارکتدامنه  طرفکیی است، چراکه از یجومشارکتیی یکی از دشوارترین انواع جومشارکت

ها امکان ی از موضوعات است که در هر کدام از آناگستردهدامنه بسیار  رندهیرگدربو از طرفی دیگر طرح آمایش سرزمین 

یی و دخالت ذینفعان وجود دارد. در کنار این موارد نبود تجارب مشارکت فراگیر در سطح استان امکان تدوین جومشارکت

   .دینمایمیی را دشوارتر جومشارکتالگو و ساختار جامع 

 ییجومشارکت یهاروشرویکردها و  نیدتریجداستان با مطالعه  ییجومشارکتپیشنهادی  به منظور تدوین ساختار

است.  مناسب برای استان شده ییجومشارکتساختار  ارائهو نیز با مطالعه چندین تجربه داخلی و خارجی سعی در  نفعانیذ

نفعان ت از طریق فضای مجازی برای تمامی ذیدر این ساختار ابتدا به منظور فراهم کردن مشارکت حداکثری ذینفعان، مشارک

در این مرحله صورت گرفته است.  1است شدهفراهم، شدهیطراحی مجازی، از طریق سایتی که به این منظور هاپانلدر قالب 

از  فراگیر است. پس به صورتآنان  یهاخواستهو  هاتوانهدف دریافت نظرات ذینفعان در ارتباط با مسائل، مشکالت، 

دریافت نظرات عمومی ذینفعان  در ادامه مطالعات برنامه آمایش استان و اتمام گام دوم از مرحله اول شرح خدمات، و شروع 

خصص یی از افراد متجومشارکت، لزوم  باشدمیآینده نگاری در برنامه  یهابحثمطالعات گام سوم از مرحله اول که ورود به 

اجرایی ، مشاورین خبره استان ، اساتید و نخبگان استانی و ملی ، نمایندگان مطلع مردمی ،  یهابخش ، مدیرانو مطلع

الب کارگاه ق و در تریتخصصدولتی و خصوصی ، به صورت  یهابخشاز  یطیمحستیزتحلیلگران اقتصادی، اجتماعی و 

است. به همین منظور در ادامه مراحل  ریناپذباجتنادر سطح برنامه آمایش استان امری ضروری و های موضوعی پانلو 

در مراحل  شده و بر این اساس یبندطبقهسطوح مشارکت بر اساس دو فاکتور کلیدی : میزان مشارکت و سطح تخصصی ، 

است. این هرم  شنهادشدهیپ  "هرم مشارکت " کنندگانمشارکتو سطح تخصصی  ازیموردنمختلف، بسته به میزان مشارکت 

با توجه به ماهیت بندهای شرح خدمات است و سعی بر  هاگروهسهم هر کدام از  دهندهنشان ذکرشدهدو فاکتور  عالوه بر

در این مراحل نیاز به مشارکت گسترده  چراکهمیزان مشارکت صورت گیرد،  نیترشیباین بوده است که در قاعده هرم 

: یادگیری جمعی، آگاهی، تعهد جمعی، تهییج جمعی و ازجمله ییجومشارکتذینفعان وجود دارد و بسیاری از اهداف 

و در مراحل بعدی نیاز به تخصص بیشتر برنامه ریزان و نخبگان وجود دارد.  گیردمیاشتراک دانش در این مراحل صورت 

 اثرگذارعوامل  و هاشرانیپ، هاخواسته، پتانسیل و هاتوان، تعیین اندازچشم)تدوین ریزیبرنامهلذا با گذار از مراحل مشارکتی 

                                                      
 تشریح شده است. 4-1-5-2-1در بند  لیتفصبهی مجازی و اجزای این ساختار هاپانلروند اجرایی و ساختار مشارکت پیشنهادی در قالب  - 1
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بر آینده ( به مراحل راهبردی) تدوین اهداف، راهبردها و انتخاب راهبردهای پابرجا( میزان مشارکت  کمتر شده و  دانش و 

 است.  ازیموردن شتریبتخصص ذینفعان 

دولتی، عمومی سطح  3بالقوه استان که در  کنندگانمشارکت، ساختار مورد اشاره در این گزارشبر اساس مبانی تئوریکی 

 . است شنهادشدهیپشارکت ذینفعان ( وجهی م 3) هرم  یپژوهندهیآ یهایمتدولوژو خصوصی، بر اساس 

ارائه  1تاناس ریزیبرنامهاستان در جلسه شورای  نفعانیذپیشنهادی مشاور جهت تعامل با  یهاروشالزم به ذکر است که 

ایی قرار و در مراحل اجر قرارگرفته رشیموردپذ فارسجیخلن دانشگاه گردید و توسط استاندار، کارفرمای محترم و همچنی

 دارد.

 ها ولپاناستان بوشهر در قالب  شیجهت مشارکت در گام سوم از مرحله اول برنامه آما نفعیذ هایگروهاساس،  نیبر ا

انک در استان تحت عنوان : ب مؤثر  هایسازمانو  هاگروهو انتخاب افراد،  قرارگرفتهی مورد شناسایی نگار ندهیآ یهاکارگاه

ین صورت گرفته است . انمودیم، ی  گذارناممخفف آن را ) باما ( اطالعات مشارکت پذیران در سطح استان که به صورت 

فرآیند که به عنوان بخشی از مطالعات میدانی و نظری گروه مشارکت می باشد به عنوان بستری جهت فرآیندهای اجرایی 

وه آینده نگاری مشارکتی مطرح شد و دو گروه با توجه به شناخت های عینی از استان و گروه های ذینفع و اشخاص گر

برجسته با هماهنگی کارفرمای محترم به تشکیل پانل های بخشی در حوزه های اهداف و چشم انداز مبادرت نموده و در 

ان و سناریو نگاری ، تدوین راهبردها و سیاست های بخشی اقدام آینده نیز  در حوزه های شناسایی پیشران های کلیدی است

 خواهند نمود . 

در این میان بر اساس خواسته شرح خدمات، ارزیابی وضعیت موجود مشارکت شهروندی در فرآیند توسعه بر اساس 

گزاری ات دولتی که با برمفهوم و ماهیت توسه که مفهومی بین بخشی می باشد ، در دو رویکرد تحلیل داده های موجود ادار

نشست های توجیهی با ادارات متبوع و همچنین برداشت میدانی با ابزار پرسشنامه، صورت گرفت که در نهایت با روش نردبان 

 مشارکت ارنشتاین وضعیت موجود مشارکت در استان نتیجه گیری و مورد تحلیل قرار گرفت . 

 دوم و سوم منجر شده است پرداخته می شود :  در ادامه به فرآیندی که به نگارش ویرایش های

به کارفرما و  94/  2649و طی نامه شماره م م م /  12/12/1394بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی در تاریخ  گزارش

 گزارش خصوص در بوشهر استان آمایش محترم ناظر نظرات نقطه دریافت به توجه ناظر محترم برنامه آمایش ارسال شد،  با

موارد مطرح شده بررسی شد و پاسخ ایشان طی نامه ای در تاریخ  14/  97497به شماره نامه  1395/  2/  24در تاریخ  مذکور

پاسخ داده شد . پس از آن در چند نوبت از ناظر محترم درخواست برگزاری  ، 95/  1453م م م /  نامه شماره به 25/42/95

                                                      
 شیدانش دربرنامه آما اشتراک ندیو فرآ نفعانیبرنامه مشارکت ذ نیچارچوب تدوبا موضوع  1394بهمن  5جلسه شورای برنامه ریزی استان در تاریخ  - 1

 و با حضور جناب استاندار ، دکتر عوض پور و جناب دکتر مصلح برگزار گردید.  استان
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در جلسه ای با حضور مشاور و ناظر محترم با  1395بهمن  21جلسه ای حضوری گردید که این اتفاق در روز پنجشنبه مورخ 

و بررسی ایرادات گزارش مشارکت شهروندی ، برگزار گردید . از آنجایی  -2و   11بررسی گزارش فصل   -1موضوعات : 

به طول انجامید ، جناب دکتر حاجیانی که  11.34صبح تا  2ت که جلسه مذکور در خصوص ایرادات فصل یازده از ساع

مسئولیت مطالعه این فصل را به عهده داشتند به منظور شرکت در جلسه سازمان مدیریت نتوانستند در ادامه جلسه حضور 

 داشته و جلسه مربوط به بررسی ایرادات مربوط به گزارش مشارکت شهروندی کنسل شد . 

اف مشاور بر ایرادات و قبول برخی از موارد ، و همانطور که در جدول ذیل به تفصیل توضیح داده لذا با توجه به اشر

شده، تصمیم بر آن شد تا این ایرادات ، برطرف و نسخه ویرایش شده تحت عنوان ویراش دوم گزارش مشارکت شهروندی 

 طی نامه شماره 14/5/1396یخ ویرایش دوم گزارش مشارکت شهروندی در تارجهت ناظر محترم ارسال گردد . 

که با حضور ناظر، 1533/  3/  19به ناظر و کارفرمای محترم ارسال گردید . پس از آن طی جلسه   96/  396م م م / 

مشاور و نماینده کارفرما تشکیل شد، بحث و تبادل نظر مابین سرگروه بخش مطالعاتی مشارکت شهروندی و ناظر انجام شد 

 یرایش سوم این گزارش گردید. در این گزارش ) ویرایش سوم ( سعی شده تا اقدامات ذیل انجام بگیرند: که منجر به انجام و

کللل گللزارش بللر اسللاس مبللانی نظللری مللورد اسللتفاده در فرآینللد تهیلله کللار بللازنگری شللده و تنهللا آن دسللته از        -1

تی صللورت گرفتلله نللد گللزارش بللر مبنللای آنهللا اقللدام عملیللا یمبللانی هللای نظللری مللنعکس شللده اسللت کلله در فرآ 

 است. لذا موارد اضافی تا حد امکان حذف شده اند.

نتللایج احصللا شللده در خصللوص پیمللایش میللدانی مشللاور در زمینلله مشللارکت شللهروندی کلله در چللارچوب           -2

پرسشللنامه انجللام گرفتلله بللود و نتللایج آن تللا زمللان ارائلله ویللرایش اول حاصللل نشللده بللود ، در ویللرایش جدیللد       

 ر گرفته است . مورد تحلیل و ارزیابی قرا

در بخلش جمللع بنلدی نتللایج ارزیلابی مشللارکت شلهروندی سللعی شلده تللا برآینلد نتللایج بدسلت آمللده از ارزیللابی         -3

مشللارکت شللهروندی بللر اسللاس داده هللای ادارات دولتللی و نیملله دولتللی ) هللر نللوع اطالعللاتی کلله بللا توجلله بلله      

،  1دی کلله در پیوسللت شللماره ماهیللت مشللارکت در وضللعیت موجللود بللوده اسللت و توانسللتیم در جلسللات متعللد  

مسللتندات آن ارائلله شللده اسللت ، بدسللت بیللاوریم ( وجللود داشللته مللورد تحلیللل قللرار گرفتلله و سللعی شللده تللا بللر    

اسللاس تحلیللل داده هللای مللذکور کلله بللر اسللاس نردبللان ارنشللتاین طبقلله بنللدی شللده و همچنللین داده هللای حاصللل 

 ت آن نگاشته شود. از پرسشنامه میدانی حاصل شده تلفیق و تحلیلی جامع جه

ذکللر ایللن نکتلله ضللرورت دارد کلله در خصللوص مولفلله هللای مشللارکت شللهروندی همللانطور کلله در گللزارش        -4

هللم ذکللر شللده اسللت ، مللی بایسللت هرگونلله اقللدام ارادی و داوطلبانلله شللهروندان در جریللان مولفلله هللای توسللعه    

سیاسللی ( بررسللی و مللورد ارزیللابی قللرار      –اجتمللاعی  –اقتصللادی منظللور از توسللعه مجموعلله مولفلله هللای     )

کلله شللامل هللر گونلله اقللدام ارادی وداوطلبانلله شللهروندان در     –بگیرنللد. در ایللن راسللتا مولفلله هللای اقتصللادی     

جهللت توسللعه و بهبللود شللرایط دیگللر شللهروندان انجللام گرفتلله  بللود و در قبللال آن هللی  چشللم داشللت و یللا          
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مولفلله هللای اقتصللادی در نظللر گللرفتیم . ارزیللابی مولفلله هللای  منعفعتللی طلللب نکللرده انللد را مبنللایی بللرای ارزیللابی

اجتمللاعی شللامل سللنجش ارزش هللا و ایسللتارهای مللردم در چللارجوب پرسشللنامه هللایی مللورد سللوال قللرار            

ماهیللت و مفهللوم در چللارچوب گرفللت کلله نتللایج آن در بنللد مربوطلله مللنعکس شللده اسللت. قابللل ذکللر اسللت کلله 

ارکتی مللردم در عمللران شللهر و منطقلله ( و  توسللعه اجتمللاعی ) از      توسللعه اقتصللادی ) اقللدامات مشلل    ، توسللعه 

و نتللایج ایللن مولفلله هللا مللورد ارزیللابی مشللاور  ابعللاد عینللی و ذهنللی ( و بلله صللورت پیمللایش میللدانی انجللام گرفتلله 

 است .  قرار گرفته

کلیلله اقللدامات عملیللاتی مشللاور کلله بللر اسللاس داده هللای نظللری گللروه مشللارکت انجللام گرفتلله در دو بخللش         -5

فیزیکللی جهللت عملیللاتی نمللودن نیازهللای  -مشللارکت مجللازی ) سللطح کللالن مشللارکت ( و مشللارکت حضللوری 

مللنعکس شللده کلله مسللتندات آن   4-1-5-2-1تللیم بللویژه در بخللش هللای آینللده نگللاری صللورت گرفتلله در بنللد  

 منعکس شده است. 4تا  2با عکس و متن صورتجلسات و امضای حاضرین در پیوست های شماره 

شللینه مشللارکت شللهورندی در اسللتان بللا توجلله بلله صللحبت هللای مطللرح شللده از سللوی حاضللرین   در خصللوص پی -6

خی موجلللود در آرشلللیو کتابخانللله  ، پیملللایش کتابخانللله ای وسلللیع در کتلللب تلللاری   12/5/96در جلسللله ملللورخ 

، کتابخانللله مرکلللز ایرانشناسلللی شلللعبه بوشلللهر و همچنلللین بررسلللی کتلللب تلللاریخی موجلللود در کتابخانللله  مللللی

 موسسللاتکلله آمللار مشللارکت شللهروندان در سللاخت     صللورت گرفللت، ایرانشناسللی در تهللران  مرکللزی بنیللاد  

، نوشللته دکتللر عبللدالکریم  "بنللدر بوشللهر پیشللگام مدرسلله سللازی جنللوب ایللران    "مربللوط بلله کتللاب  ،آموزشللی

 انعکللاس م ایشللان و همچنللین  بلله قللل  "مدرسلله سللعادت از زاویلله ای دیگللر  "مشللایخی بللود و همچنللین کتللاب   

تللاریخ  "کتللابکلله در زمللان قاجللار  در امللور عللام المنفعلله عمرانللی و اجتمللاعی تجللار بوشللهری مشللارکت فعللال 

نوشللته رضللا دشللتی    " در دوره قاجاریلله بللا تکیلله بللر نقللش تجللار و تجللارت      –اجتمللاعی بوشللهر   –اقتصللادی 

 موجود بوده است ، برداشت شد.

جام گرفته در عرصه برداشت های میدانی گروه مشارکت همچنین در راستای مستند نگاری و انعکاس فعالیت های ان

واننده جهت استحضار خ و پانل های انجام گرفته در استانو همچنین کارگاه ها شهروندی خالصه ای از سفرهای انجام گرفته 

 . داده شدهمین گزارش انعکاس  4تا  1های شماره در پیوست 

، در دو بخش کلی تهیه گردیده است که همراه با استان بوشهر شرح خدمات برنامه آمایش گزارش حاضر ، بر اساس 

 : باشندیمی هریک به شرح زیر هابخش ریز

 اجتماعی یریپذمشارکتتحلیل و ارزیابی  -1-2-5-1

 مشارکت شهروندی و مشارکت در توسعهی نهیشیپبررسی  -1-2-5-1-1

 پوشش ، ، اعتبار و نفوذی ریگشکل،  در توسعه )نوع گروه نفعیذمدخل و  ذی یهاگروهبررسی تفصیلی  -1-2-5-1-2

 ؛ ، مراجع یا نمایندگان( ، فعالیت



 

 ظ

 

برای مشارکت در فرآیند  نفعیذ یهاگروهتوانمندسازی مردم و  یهاوهیش، الگوها و  تعیین نیازها -1-2-5-1-3

 ی ؛ریگمیتصم

، تحقق طرح ی دهسازمانبرای ، چارچوب و دستورالعمل شراکت عمومی ل اجتماعی ل خصوصی ی ارائه -1-2-5-1-4

 ؛ مشارکت مردم یسازوکارهاتوسعه و بازنگری  یهاارزشو  هافرصتاز  یبرداربهرهو 

میزان  ، استان و کشور و تعیین در سطح بخش رگذاریتأث یردولتیغو نهادهای دولتی و  هاسازمانشناسایی  -1-2-5-1-5

 ؛ هاآن یاثرگذار

 ؛ ، باورها و ایستارهای مردم نسبت به مشارکت شهروندی و مشارکت در توسعه هاارزشسنجش  -1-2-5-1-6

 . جامعه یریپذمشارکتارزیابی  -1-2-5-1-7

یل روند وضع موجود تحل، مبانی نظری مشارکتدر ارتباط با  یاهیپامباحث  به برخی بخش از گزارشدر این 

به نام  ی مستقلیهامعاونتیی که دارای هاسازمان توسعه استان بوشهر با انعکاس و تحلیل اطالعات مردمی در یهامشارکت

که  ، اداره کل نوسازی مدارس و ... سازمسکن، کمیته امداد ، خیرین  بهزیستی ی مردمی هستند نظیر هامشارکتمعاونت 

 یهامشارکت همسنتیجه بازدید میدانی و برقراری جلسات فشرده با مدیران و مسئولین این ادارات بود انعکاس یافت، همچنین 

الگوهای توانمندسازی جهت مشارکت در فرایند توسعه در دو ، ی اخیر )که اطالعات آن موجود است( هاسالمردمی در 

ستان ا نفعانیذی پیشنهادی جهت تعامل با هادستورالعملو  هاچارچوبه بخش مشارکت مجازی و مشارکت حضوری ، ارائ

ی مشارکت شهروندی که نتایج نهیدرزمو باورهای مردم  هاارزشکه اقدامات عملیاتی مشاور را نمایش می دهد و سنجش 

  . است شدهاشاره و....ی بوده پیمایش میدانی مشاور در زمینه ارزش ها و باورهای و اقدامات شهروندان در ابعاد عینی و ذهن

 ارزیابی فرآیند مشارکت شهروندی -1-2-5-2

در این بخش سعی بر آن است که بر مبنای مبانی نظری مشخص به تشریح بندهای زیر و بررسی آگاهی، درک شرایط، 

ه تشریح و عان استان باز ذینف ییجومشارکتو اجرا پرداخته شود. بر این اساس و بر مبنای اجرایی شدن مدل  یریگمیتصم

 .  شودمیارزیابی فرآیند مشارکت شهروندی پرداخته 

 ؛ تغییر برای گفتگو به زبان واحدی حوزهبررسی آگاهی در  -1-2-5-2-1

 ی ؛زیربرنامهشرایط برای سهیم شدن در پیامدها به عنوان منبع  کبررسی در -1-2-5-2-2

 ؛ پیرامون پیشنهادات شهروندان به عنوان منبع تلفیق یریگمیتصمبررسی  -1-2-5-2-3

 ی ؛ریگمیتصمدخالت واقعی مردم در ی سنجهبررسی اجرای برنامه توافق شده به عنوان  -1-2-5-2-4

 ؛ تا نهادهای رسمی( یررسمیغ یهاگروهاجتماعی )از  یهاشبکهوضعیت مشارکت در  -1-2-5-2-5

 یبندجمع -1-2-5-3



 

 ع

 

مشارکت  یشناسروشدر متن گزارش و نحوه کاربرد مبانی نظری و  شدهاشارهمطالب و مبانی  یبندجمعدر این بخش به 

 شود . پرداخته می در برنامه آمایش استان بوشهر
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 25/08/55تاریخ تهیه پاسخ نامه: بخش: دکتر رضا احمدیان سرگروه 5002212B0021300309RE103960629کد گزارش: 

 شماره نامه دریافت نقطه نظرات ناظر محترم: تاریخ دریافت نقطه نظرات: نامه و تاریخ ارسال گزارش به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر:

1 

نقطه 

 نظر
 شناسایی نهادها و دستگاه های اجرایی اثرگذار ) گروه های ذیمدخل( مشخص نیست : 

 پاسخ

دوم ،  اداری ) مرحله اول ، گام –سیاسی شناسایی نهادها و دستگاه های اجرایی اثرگذار شامل گروه های دولتی ، عمومی و خصوصی در سطوح مختلف اثرگذاری به تفصیل در گزارش گروه 

 شرح خدمات از ذکر این عناوین در گزارش فصل چهارم ( بررسی شده است و به دلیل آنکه این گروه شناسایی و عملکردها را به تفصیل در دستور کار خود دارد ، جهت انطباق با چارچوب

 اجتناب شده است.

2 

نقطه 

 نظر
 دستگاه های اجرایی اثرگذار در رشد مشارکت شهروندی ناقص بوده و صرفا به چند آمار سردستی اقتدا شده است :در این گزارش عملکرد نهادها و 

 پاسخ

 .  گزارش آمده است و یک شصتالی  سی و دو شماره توضیح آنکه اطالعات دریافتی بر اساس پیمایش مشاور و هماهنگی با دستگاه های ذیربط بوده است و به تفصیل در جداول 

 شدهگردیده به صورت روندی و به تفکیک شهرستان های استان در این گزارش منعکس  ( ذکر 7-1-5-2-1در بند )در استان بوشهر  جامعه ارزیابی مشارکت پذیریاین پیمایش که در بخش 

آمارهای ارائه شده از سوی ادارات دولتی و سازمان هایی که به نحوی با مشارکت های مردمی سروکار داشته و  بر اساس وضعیت موجود مشارکت شهروندان در فرآینداست.  در این بخش 

ی استان بهزیست : اداره کل شده است ، اداراتی نظیر انجاممدنظر قرار داده  و توسعه کالبدی ) اقدامات عام المنفعه در بخش های توسعه عمرانی (  صرفا مشارکت مردم را از دیدگاه اقتصادی

فاه اجتماعی ) تعاونی های استان بوشهر ( ، ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی )خیرین درمانی ( ، سازمان نوسازی مدارس استان ) خیرین مدرسه ساز ( ، اداره کل تعاون ،کار و ربوشهر

ابخانه ساز ( ، انجمن خیرین مسکن ساز ) خیرین مسکن ساز ( ، اداره کل راه و شهرسازی ) خیرین مسکن ساز در کمیته امداد امام خمینی ، اداره کل کتابخانه های عمومی استان  ) خیرین کت



 

 ب

 

  

ذ گردید . اخذ امام ( ، اداره کل اوقاف و امور خیریه ، لیست سمن های استان بوشهر که حضورا از تمام فرمانداری های استان اخ 144بخش مسکن مهر ( ، بنیاد مسکن انقالب اسالمی ) حساب 

 رفته است . اطالعات فوق به دلیل عدم آگاهی مدیران دستگاه های اجرایی فوق با مراجعه به تک تک سازمان ها و برگزاری جلسات توجیهی با آنان صورت گ

3 

نقطه 

 نظر

میدانی در خصوص کنش مردم و نقش و  بررسی مشارکت شهروندی و سنجش ارزش ها ، باورها و ایستارهای مردم نسبت به مشارکت شهروندی ) برداشت

 مشارکتشان در توسعه ( انجام نشده و پیشنهادهای الزم جهت توانمندسازی آنها در فرآیند توسعه ارائه نشده است . 

 پاسخ

ابخانه ای ود طی مطالعات کتاحصاء شیوه ها و متدهای مشارکت مردمی در توسعه که به دلیل رویکرد جدید آن ) مشارکت در فرآیند توسعه ( با کمبود شدید منابع مواجه بمطالعات نظری و 

ه صورت ساختارمند و نظام مند در فرآیند توسعه و با عمیق صورت گرفته است . در نهایت هدف اصلی گروه مشارکت شهروندی تدوین چهارچوب و ساختاری جهت مشارکت شهروندان ب

ت در ه بوده و جمع آوری و تحلیل اطالعارویکرد برنامه ریزی های کالن می باشد . پرداختن به نظام های نظری جهت پاسخ گویی به میزان و چگونگی مشارکت شهروندان در فرآیند توسع

 فرآیند توسعه استان می باشد .  راستای شناسایی وضعیت موجود مشارکت شهروندان در

در پرسشنامه سرمایه اجتماعی و بیان شده  6-1-5-2-1برداشت میدانی در خصوص سنجش مشارکت پذیری مردم و باورهای آنها در فرآیند توسعه در قالب چند پرسش کامال مشخص که در بند 

 ت.( ارائه شده اسویرایش حاضر) سومشدن روند برداشت میدانی به ویرایش نخست نرسیده و در ویرایش  که نتایج آن و تحلیل های صورت گرفته به دلیل طوالنی شده بود،لحاظ 

ارکت مشالف :  ؛سپس دو رویکرد ، گردیدین زمینه در بخش توانمندسازی ذینفعان ابتدا مبادرت به ذکر تمامی روش ها ، اصول و شیوه های نوین توانمندسازی ذینفعان و نظریه های موجود در ا

در قالب سایت  )  ستگسترده ا بسیار، بر مبنای ساختارهایی که بتوان به صورت نظام مند و ساختارمند از مشارکت شهروندان در برنامه ای که از لحاظ ابعاد با توجه به ابعاد کالن برنامه رامجازی 

هریک از مولفه ها ابزارهای  ، که جهتداده شدپیشنهاد به جهت تعامل بیشتر با ذینفعان در فرآیند آینده نگاری مشارکت به صورت حضوری و فیزیکی  ب:پیشنهاد داده شد ، و  (  آماییش اینترنتی

رهای ادر خصوص مشارکت شهروندان بر اساس معیمشاور در مجموع کلیه اقدامات عملیاتی  ذکر گردید .  ،مشارکتی نظیر آن که می تواند در فرآیند مشارکت مورد استفاده قرار بگیرد

 در ویرایش سوم گزارش منعکس شده است. ، ارزیابی وضعیت موجود مشارکت شهروندان  توانمندسازی آنها و همچنین



 

 أ

 پیشگفتار

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

 به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد. استان بوشهر(

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

دوین متفاوت است، از آن جمله ت هااستاناست که در قیاس با شرح خدمات سایر  شدهلیتشک مقیاس ملی از مراحل مختلفی

و  اهداف اندازچشمبه تدوین  یپژوهندهیآبرنامه آمایش در دو سطح راهبردی و عملیانی است. سطح راهبردی با الگوی 

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

 .پردازدیمی مختلف استان هاشهرستاندر سطح  ازیموردنی هاپروژهو  هاطرح

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

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

 خدمات به شرح زیر است :

 تدوین سند آمایش مرحله اول:

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

جربیات جهانی و ت هاروشو بررسی مفاهیم، دوم، به مطالعه  فصل شود.مرتبط با استان بوشهر، بررسی و ارزیابی می فرادست

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

د. رسانی عمومی را به انجام میاجماع ساز همکاری و یدهسازمان، تدوین ساختار، نفعیذی هاگروهیی شناساچهارم،  فصل

بندی اقدامات موردنیاز اختصاص دارد. در فصل ششم، اولویت به منظوراستان  مسائلبندی شناسی و طبقه مسئلهل پنجم به فص

ر بهای اصلی و استراتژیک استان صورت خواهد گرفت. در فصل هفتم، تدوین الگوی اولیه آمایش تحلیل مسائل و مزیت

های مطالعاتی الزم برای تهیه اسناد توسعه نیز به معرفی و هدایت طرح فصل هشتمارزیابی سریع انجام خواهد شد و  اساس

 اختصاص دارد. 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 -، بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی، بررسی و تحلیل اقتصادی، بررسی و تحلیل سیاسیستیزطیمح

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

ها، بررسی و تحلیل ندهای اصلی بین سکونتگاهتحلیل نظام سکونتگاهی استان و ساختار فضایی آن، بررسی و تحلیل پیو

گیری از مطالعات وضع موجود بوده و وضعیت موجود بندی و نتیجهامنیتی در آمایش استان و جمع –مالحظات ایمنی، دفاعی 

 دهد.قرار می یموردبررساستان را 



 

 ب

شناسایی  امل چهار فصل با عناوین:توسعه فضایی اختصاص داشته و ش یوهایسنارو طراحی  اندازچشمگام سوم به تبیین 

و تدوین  توسعه فضایی استان یوهایسناری استان، شناسایی هاتیمأمورکالن و  اندازچشمو تحلیل اهداف بنیادین، تبیین 

 باشد.راهبردهای توسعه استان می

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

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

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

ذاری در گمالی سرمایهگردد و شامل چهار فصل شناسایی و برآورد منابع در گام پنجم برنامه راهبردی آمایش تهیه می

 باشد.و برنامه راهبردی توسعه می ریزی مشارکتی، برنامه شراکتتوسعه 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 ارزیابت آمایش سرزمین و طراحی و تهیه نرمپایش آمایش استان، پیشنهاد ارکان و تشکیالت مدیری

 آمایش است.

 تهیه طرح عملیاتی آمایش مرحله دوم:

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

صیلی و 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(،  مشتمل بر کلیه ذی)اجرایی استان، بررسی تجربه مشارکت شهروندی های ها و منابع مالی دستگاهها، برنامهطرح

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

 باشد.می

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

ین های کالن و تدوکنترل 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 سیاستعرفی طرحم

ها و دارای چهار فصل با عناوین تهیه فهرست و مشخصات اصلی طرح گرددیمدر گام چهارم برنامه عملیاتی توسعه تهیه 

، روش جراارد طرح، مشخصات کلی، برآورد کلی هزینه های توسعه به تفکیک شهرستان )شامل نوع، مکان، عملکو پروژه

ها، ی پروژهبندی زمانی و مالهای توسعه، اولویتمنابع مالی و سازمانی برای اجرای پروژه نیتأممالی(، بررسی  نیتأمپیشنهادی 



 

 ت

ی و فرهنگی دی، اجتماعساله ششم توسعه اقتصاپنج های توسعه بلندمدت استان و پیشنهادات اصالحی برنامهها و برنامهطرح

 استان است.

گام پنجم نیز که به طراحی نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه اختصاص دارد، شامل چهار فصل سازمان و ساختار 

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

 باشد.ایی پایش، ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه میاجر

 پایش و ارزیابی برنامه آمایش مرحله سوم:

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

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

یابی برنامه، بررسی پایش توسعه و ارزش 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 تصمیمطتغییرات در محی

 باشد.می

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

 عی و کوچکهای موضش، بررسی کمبودها و نواقص برنامه، پیشنهاد بازنگریپذیری برنامه آمایشده، بررسی تحققتعیین

 های اساسی در برنامه آمایش است.مقیاس در برنامه و پیشنهاد بازنگری

 تحلیل و بررسیگروه  از مطالعاتمطالعات برنامه آمایش استان است که دربرگیرنده بخشی  از مجموعهگزارش حاضر 

 .است خدمات شرح 5-2-1 بند با منطبقبررسی و تحلیل مشارکت شهروندی و با عنوان گزارش  شهروندی مشارکت
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 فصل پنجم : بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی -1-2-5

 اجتماعی یریپذمشارکتتحلیل و ارزیابی  -1-2-5-1

این فضا  . دریگیمدر فضا و مکان صورت  و چه در معنای فیزیکی و کالبدیآن چه به مفهوم اجتماعی و انسانی  توسعه 

ضاها ازآنجا ف میان اینتمایز و تفکیک اهمیت  .ابدییمادامه  یالمللنیب و یامنطقه و تا سطح شودمیاز فرد و خانواده شروع 

به طوری ؛ دریگیماشکال و معنای متفاوتی به خود  توسعه در فضاهای مختلف یبرنامهکه هر نوع مداخله یا  شودناشی می

 آمدهدستهبی تجربه .بالعکس و ملی را داشت و  یامنطقهی انتظار توسعه توانینم فرد و خانواری توسعه یهابرنامهکه از 

ی همهرای ب توانینمدلیل تنوع جوامع انسانی ه که ب دهدمینشان ی متمادی هاسالدر کاربرد رویکردهای مختلف توسعه از 

 . نسخه واحدی را تجویز نمود هاآن

 :است جامعه درنیازمند وجود شرایط زیر  یریپذمشارکت فرآیند

  جو مشارکتجامعه  معلومات در و همچون آگاهی مساعد شرایط -1

  جویان مشارکت و مدیران میان اعتماد جو وجود -2

  جویان مشارکت در تعهد و پذیری لیتمسئو حس وجود -3

  یرمادیغ و مادی یهازهیانگ و هامحرک وجود -4

  جویان مشارکت بین در صبر و شکیبایی حس وجود -5

 : از اندعبارت که بردارددر شهروندان  برای نیز، نتایجی  مشارکتی فرآیندهای عالوه بر این ، 

  شهروندان میان در یوربهره و یمندتیرضا احساس افزایش -1

  شهروندان میان شدن(در تلقی احترامی)مهم خود و نفسعزت احساس تقویت-2

  هایریگمیتصم از حاصل تغییرات برابر در مردمی مقاومت کاهش-3

  مدیران و مردم میان همکاری و وفاداری ، اعتماد احساس افزایش و ایجاد-4

  ندهایفرآ کلیه در شراکت یهیروح افزایش-5

 (.chandan,1997 :355) هاآن شکیبایی و یریپذانعطاف میزان افزایش جهیدرنت و شهروندان سطح درک  رفتنباال -6

 تعریف و مفهوم مشارکت در توسعه

اید . ش مفهوم اشاره دارند نیبعدازابه یک یا چند  هاآناست که هر یک از ارائه گردیده از مشارکت تعاریف متعددی 

مفهومی  حاظل. از دارای مراحل یا ابعاد گوناگون استکه مشارکت نوعی عمل یا فرایند است که آن باشد تعدد تعاریف علت 
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، گروه و سازمان جهت  حضور در جمعهمچنین  ، امری یا فعالیتی و  مشارکت به معنای شراکت و همکاری در کاریی واژه

 گیرییند دراصلی مشارکت را باید در فرآی جوهره،  است. در مجموع رفعالیغیا به صورت فعال  یریگمیتصمبحث و 

 . (15:1379دانست )علوی تبار،  یریرپذیتأثفعالیت و 

: بر عهده گرفتن قسمتی از یک فعالیت یا  آمده استچنین مشارکت ی واژهدر تعریف  1در فرهنگ انگلیسی النگ من

 است. "کمک فعال و واقعی مشخص به یک عمل". بنابراین مشارکت از لحاظ لغوی به معنی  سهیم شدن در یک فعالیت

 (.277:1376)سوده و آزادی، 

: مشارکت به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن  ذیل عنوان مشارکت آمده است 2در فرهنگ علوم اجتماعی آلن بیرو

 یانمباید  یشناسجامعه. به همین جهت از دیدگاه  اشتن استسود بردن و یا در گروهی شرکت جستن و با آن همکاری د

 . عمل و تعهد )عمل مشارکت( تمایز قائل شد به عنوانحالت یا وضع )امر شرکت نمودن( و مشارکت  به عنوانمشارکت 

النه او در معنای دوم شرکت فع دهدمیاشتن سهمی در هستی آن خبر مشارکت در معنای اول از تعلق به گروهی خاص و د

 .( 1391،34نظر دارد )موسوی، شدهانجامو به فعالیت اجتماعی  رساندیمدر گروه را 

، مشارکت را کنش یا واقعیت شرکت داشتن و سهم داشتن معنی کرده است که در این معنا  فرهنگ انگلیسی آکسفورد

 :ی زیر باشد هاصورتبه  تواندیممشارکت 

  است و یا بخشی از حیات اجتماعی معطوف به هدفی خاص  که مقطعیمشارکت 

  و یا ناظر بر بخش خاصی از زندگی اجتماعی  شدهفیتعراز پیش  باهدفپایدار مشارکت 

  است شرورانه  یهاهدفمثبت یا  یهاهدفبر  تنیمب ی کهراخالقیغاخالقی یا مشارکت 

  وتحمیلی یا داوطلبانه و آزاد مشارکت 

  :(11:1324کنترل شده یا خودجوش )ازکیا و غفاری . 

و  هاارزشهرگاه افراد در بطن  و جامعه یهاارزشاجتماعی است و عبارت است از درگیری در ی دهیپدمشارکت یک 

 . (74:1322)توسلی،  اندکردهدر حیات اجتماعی مشارکت  درواقعهنجارهای جامعه خود زندگی کنند 

                                                      
1 Longman 

2 Allen Biro 
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 است تا اینمشارکت موجب شده  یدرزمینهفلسفی  یاهدگاهیدو  انهیگراعمل یهادگاهیدتعارض بین  1 به نظر هال

 .  (123:1324)ازکیا، غفاری، گرددنی متفاوت هویدا اشود و در طی زمان با مع یچندوجهتبدیل به یک مفهوم  مفهوم

امری یا فعالیتی و حضور در جمعی، گروهی و سازمانی  شرکت در کاری به مفهوم همکاری مشارکت در معنای عام آن

است که در آن نقش و مسئولیت فرد چندان  رفعالیغجهت بحث و تصمیمی گیری چه به صورت فعال و چه به صورت 

 (.141:1373)محسنی تبریزی،  تعریف و مشخص نشده است

ی که از طریق آن اعضای یک جامعه در امور اداوطلبانهی ارادی و هاتیفعالتعریف خاص مشارکت عبارت است از 

هیم در شکل دادن به حیات اجتماعی خود س میرمستقیغو به صورت مستقیم و  کنندیممحله، شهر و یا روستای خود شرکت 

 (.92)همان:شوندیم

شرکت »و آن را به معنای  اندداشتهتوجه را به مفهوم مشارکت  نیترشیبتوسعه  نظرانصاحبی قرن بیستم مهیناز 

ی اقتصادی ، اجتماعی، هاتیفعالی یک جامعه در دهندهلیتشکی هاسازمانو  هاگروهی افراد ، آگاهانهداوطلبانه، ارادی و 

( . 35:  1391)موسوی ،  اندگرفتهدر نظر « زندگی جانبههمهسیاسی و فرهنگی آن برای رسیدن به توسعه پایدار و متوازن و 

 اندگرفتهلشکی اتوسعهو  افتهیسازمانسامان مند،  طوربهدر این معنا پدیده و مفهومی است که ابعاد گوناگون آن  مشارکت

 پدیده و مفهوم شودمیکه مالحظه  طورهمان . باشدیمو حاصل زندگی اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی نوین 

 : تدارای سه ویژگی برجسته اس،  معنادر این مشارکت 

است که در راستای تحقق اهداف  شدهلیتشک ییهانظام، اجزا و خرده  از عناصر به این معنی که؛  مند است ، سامان اول

 . اندگرفتهشکلخاصی 

تواند تحقق تا باست ، امکانات و تشکیالت خاصی  ، شرایط هانهیزمشیپمند ؛ یعنی در عمل نیاز است افتهیسازمان،  دوم

 . یابد

زندگی  هجانبهمهپایدار، متوازن و ی توسعهیند ی فرآهستهبه این معنی که در پیرامون کانون و ؛  است یاتوسعه،  سوم

 . یند استاساسی آن نیز کمک به تحقق این فرآاست و هدف  گرفتهشکل

عرفی وسعه مت شرطشیپو آن را  داندیمیونسکو مشارکت را فرایندی برای خودآموزی اجتماعی ، مدنی و حقوق بشر 

 .  کندیم

                                                      
1 -Hall 
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ان که به افزایش درک و تو داندیمی آن عبارت از برانگیختن حساسیت مردم گستردهمشارکت را در معنای  1پاتریک

 ( .119:1374و به مفهوم تشویق ابتکارات محلی است )پاتریک،  گرددیمی توسعه منجر هاطرحافراد جهت پاسخگویی به 

ی و منزلت انسان شأنکه شامل  داندیمی اساسی بشر هاییتوانادر تعریف خود از مشارکت آن را عبارت از رشد  2میسرا

 ی و عمل به نحوی سنجیده و از روی فکر است . او مشارکتریگمیتصمی باروری نیروی نهیدرزماست و مسئول ساختن انسان 

م، ی و تسلط بر نفس است )حامد مقدریگمیتصم، درک نفس ، قدرت که دارای چهار بعد صیانت نفس  داندیمی ادهیپدرا 

222:1373. ) 

 تمایز قائل شد : توانیمبر این باور است که میان سه تفسیر از مشارکت  3گای

ی اجتماعی و عهتوسی هاپروژهمشارکت به معنای بسیج اجتماعی : این تفسیر از مشارکت مبتنی بر این باور است که  -1

با بسیج  و شوندیمدر سطوح باالتر طراحی  ادشدهی یهاپروژهبه مردم واگذار گردد و در این حالت  معموالً  دیبایم اقتصادی

 . ندیآیدرممردمی به اجرا 

ی هاازمانسی دولتی و هادستگاهیی در تمرکززدایی : در این تفسیر از مشارکت آن را با تمرکززدامشارکت به معنای  -2

 . دانندیممربوط به آن برابر 

مشارکت به عنوان فرآیند تفویض اختیار : در سومین تفسیر از مشارکت آن را به عنوان فرآیند اختیار دادن به مطرودین  -3

ی اجتماعی مختلف از لحاظ قدرت سیاسی هاگروه. این نظر مبتنی بر شناخت طبقات و  شناسدیمجامعه و محروم ماندگان 

ی آگاهانه هاکوششاز : تقسیم قدرت و منابع کمیاب ،  اندعبارتی است و سه عنصر اصلی مشارکت در این تعریف و اقتصاد

جامعه.  نییاپی اجتماعی برای کنترل سرنوشت و بهبود شرایط زندگی خویش و ایجاد فرصت برای سطوح هاگروهو عمدی 

به  32:  1391یی فقیران است )موسوی ، خوداتکاو مستقل و  ی دموکراتیکهاسازمانمشارکت در این مفهوم مستلزم ایجاد 

 ( .1371نقل از گای :

از  یکی واست ساخت جامعه  واقع دریا و جامعه  یتوانمندسازو مشارکت ، توسعه ی مقولهدر  یکی از مباحث اساسی

ت که آن اس یتوانمندسازاین در هدف کلی باشد . می شهروندانتوانمندسازی  برای حرکت در این مسیر مؤثررویکردهای 

به سطحی از نگرش ، دانش و توانایی برسند که بخواهند و بتوانند مسئولیت اجتماعی و نقش خود را در در خود جامعه  افراد

                                                      
1 Patrik 

2 Mysra 

3 Ghai 
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که (ownership)قتعل و حساصل مبنایی مالکیت  توجه بهبا  و بر این اساس . ایفا نمایند شانیمحلی جامعهتوسعه و پیشرفت 

 نفعانیذتوجه به مردم به عنوان ، رودیماسی ماندگاری و استمرار ایفای مسئولیت اجتماعی در مخاطب به شمار کلید اس

ک بدیهی است که در ی، از سوی دیگر  . مدنظر برنامه ریزان باشد صورت روشن بهاست که همواره باید  یانکتهاصلی 

 ین فرآیندیدر چنو مردم محلی برای مشارکت  نفعانیذویژه از لحاظ اجتماعی توانمند کردن ه ب افتهین توسعهمحلی ی جامعه

 . (14: 1394یوسفی سادات،) به مدیریت و تعیین الگوهای مناسب نیازمند است

 توسعه در جهتفواید مشارکت 

 :به شرح زیراند  هاآناست که برخی از فواید متعددی برای توسعه دارای مشارکت 

 دولتی  یهاسازمانمدنی سازمان دهند و از  یهاسازمانیا  هابنگاهتا شهروندان خود را در قالب  شودمی باعث

  .حمایت کنند یدر جهت رفع نیازهای مردم

  شوند یساالرمردمپایداری و استمرار  ، سبببا مشارکت در کار جمعی ، تا مردم  شودمیباعث. 

  شودمیتوسعه  یهادر برنامهمشارکت  افراد برایی همهباعث ترغیب و تهییج. 

  ه ک کندیمرا ایجاد و این اطمینان خاطر  گرددیمدولت و شهروندان  میانارتباطی  یهاکانالباعث گسترش

 .باشندمیجوابگوی نیازهای واقعی و الویت های شهروندان  هایگذاراستیس

  توسعه از دوش دولت )آن گونه که دولت مشارکت تنها کمک مادی و اخالقی اجتماعات برای کم کردن بار

نیست،  نندکیمکه مردم فکر  آن طوربرای سهیم شدن در عواید توسعه ،نیز ابزاری ،  صرفاًنبوده و ،  انتظار دارد(

 .بلکه هر دو جنبه را در بر می گیرد

 مشارکت  پردازانهینظری هادگاهید

 پردازانهینظراز نظریات  یاخالصه، 2جدول و  1جدول در ، بر مشارکت اجتماعی  مؤثربرای روشن شدن عوامل 

 : گرددیمارائه  یشناختجامعهی و شناختروان

 یشناسجامعه پردازانهینظربر مشارکت اجتماعی از دیدگاه  مؤثرعوامل عمده و  - 1جدول 

 یشناسجامعه پردازانهینظر لهیبه وس شدهطرحعوامل عمده و 

 در سطح کالن یشناختجامعهعوامل  پردازانهینظر
در سطح  شناختیجامعهعوامل 

 میانه

 یهایژگیوعوامل و 

 شخصیتی

 فارابی
توزیع عادالنه امکانات توسط مسئوالن و رهبران 

 جامعه
  هاانجمنعوامل اجتماعی شدن و 

 ابن خلدون

عصبیت )فرهنگ، توسعه اقتصادی، دین، دولت، 

شهرنشینی و عدم تمرکزگرایی که سبب تقویت 

 عصبیت هستند(

  عوامل اجتماعی شدن )آموزش و...(
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 یشناسجامعه پردازانهینظر لهیبه وس شدهطرحعوامل عمده و 

  میانجی بین دولت و مردم یهاسازمان همبستگی اجتماعی، وجدان جمعی دور کیم

 برآورده شدن انتظارات فرد کنش عقالنی معطوف به ارزش و هدف  وبر

 لیپست
عدم تمرکزگرایی، مشروعیت نظام، دسترسی به 

 اطالعات، توسعه اقتصادی و تداوم دموکراسی

مذهبی،  یهاگروهعوامل اجتماعی شدن، 

، ارتباطات جمعی و هاانجمنشغلی و 

 اجتماعی یهاجنبش

شخصیتی )جنسیت،  یهایژگیو

 و...( تأهلسن، وضعیت 

 وینر
نگرش برگزیدگان جامعه، رفاه همگانی، نهادهای 

 دینی
  ارتباطات جمعی و رشد نیروی کار

 هانتیگتون و نلسون
نگرش و اولویت نخبگان جامعه، توسعه اقتصادی، 

 مشروعیت نهادها
 یرگذاریتأثامید فرد برای  و نهادی واسط هاانجمنو  هاگروهوضعیت 

 آلموندوربا
فرهنگ سیاسی)حس اعتقاد به یکدیگر، دوستانه 

 تلقی کردن دیگران و...( و توسعه اقتصادی
 و رسمی یررسمیغ یهاسازمانو  هاگروه

توانایی ذهنی )توانایی 

 بر حکومت( یرگذاریتأث

 یفرا مادشخصیت  یریگشکل ایهشخصیت پ یریگشکلاجتماعی شدن و  هاارزشتوسعه اقتصادی و  اینگلهارت

 پارسونز
ایجاد تغییرات در ساختار هنجاری جامعه، پذیرش 

 فرهنگی مدرن یهاارزش
 خاص گرا و عاطفه گرا 

 ( 136:  1531)موسوی، مأخذ:

 یشناسروان پردازانهینظربر مشارکت اجتماعی از دیدگاه  مؤثرعوامل عمده و  -2جدول 
 یشناختروان پردازانهینظر لهیبه وس شدهطرحعوامل عمده و 

 پردازانهینظر
 یهایژگیوعوامل و 

 شخصیتی
 عوامل اجتماعی در سطح کالن

عوامل اجتماعی در سطح 

 میانه
 عوامل اجتماعی شدن )آموزش و...( سیاسیتوسعه اقتصادی، فرهنگ  شخصیت خالق و اقتدارگر هیگن

  نحوه مدیریت دولت و نهادهای تجاری و انگیزه نیاز به پیشرفت سابقه ریمون فرست

 راجرز
وجهه نظرها و آمادگی روانی برای 

 پذیرش تغییرات نو
  

 رابرت دال
خصوصیات شخصیت پایه و 

 متغیرهای شناختی
 فرهنگ سیاسی

)خانواده، عوامل اجتماعی شدن 

 همساالن و...(

 سواد و ارتباطات شخصیت متحرک یریگشکل لرنر
شهرنشینی، تداوم دموکراسی و 

 نهادهای مشارکتی

 ماری لوبن
 یهاجنبهبیگانگی )انفصال فرد از 

 اصلی وجود خویش(
 

اجتماعی،  یانزوااحساس 

 یهنجاریب

 فردی یهایتوانمنداستعدادها و  سیلز
محیط اجتماعی )نهادها و ساختارهای اجتماعی، 

 فرهنگی و سیاسی( یهاارزش

نیروهای اجتماعی)منزلت، تعلیم و 

 تربیت و...(

 فایده و هزینه یک کنش  تمایل به پاداش جورج هومنز

 آیزن و فیش باین
 ٔ نهیدرزمگرایش و باور شخصی 

 نتیجه کنش و ارزیابی نتایج

)امکانات و شرایط الزم هنجارها و فرصت مشارکت 

 نهادی و قانونی(
 

 (  133:  1531) موسوی،مأخذ: 
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وامل ع شودمیعامل اصلی که سبب تحقق مشارکت اجتماعی باال ، ول اکه در جد ی استضرورنیز ذکر این نکته 

ای مشارکت شرایط الزم بری کنندهفراهمنقش فرعی دارند و صرفاً ، و عوامل اجتماعی در سطح کالن و میانه هستند شخصیتی 

 . ، نه عامل اصلی تحقق مشارکتباشند می

 از : اندعبارت، اصول مشترک مشارکت در اکثر تعاریف  شدهمطرحبا توجه به مباحث 

 .دانندیم یچندبعداجتماعی و ی دهیپدهمه تعاریف، مشارکت را یک  -1

 .شودمی مشترک و تقسیم اختیارات در همه تعاریف دیده یریگمیتصم -2

 و ارادی بودن مشارکت یک اصل مهم است. دارهدف -3

 .دانندیممشارکت را امری آگاهانه و داوطلبانه ، تعاریف ی همه -4

 دارند. تأکید یریگمیتصمدر تمامی مراحل  کنندگانشرکتی همهبر نقش ، تعاریف ی همه -5

حقق ت هاآنبدون وجود مشارکت است که  یازهاینشیپبحث شود ، اشاره الزم است به آن بسیار مهمی که  ینکته

 :هستند ریزبه شرح  ازهاینشیپاین  نیترعمده نیست . ریپذامکانمشارکت 

 .مشارکت یهانهیزمفراهم بودن  -1

 آن. یهانهیهزمشارکت از ی دهیفابیشتر بودن  -2

شارکت ماقدام به آزادانه و داوطلبانه  طوربهافراد باید مشارکت ؛ بدین معنی که اجباری در امر  گونه یهعدم وجود  -3

 .نمایند

 پایداری مشارکت با عالقه افراد پیوند دارد. بودن آن برای افراد ، زیرا موردعالقهموضوع مشارکت و مشخص بودن  -4

 .شته باشندو مؤثر داید شرکت مف، مشارکت امر در ، الزم تا بتوانند ی هاییتواناز ا کنندگانمشارکتبرخوردار بودن  -5

 .از اختیار و آزادی عمل کنندگانمشارکتبرخوردار بودن  -6

 مانند مشارکت در قدرت است.هدسترسی برابر به اطالعات ، زیرا اطالعات به  کنندگانمشارکتی همهدسترسی  -7

ا دیگر باط مشارکت بارت موضوعد در روشن کردن فضای مفهومی مشارکت، مفید واقع شود توانمیبحث دیگری که 

اجتماعی  یادهیپدخود،  یچندبعدمشارکت بنا به ماهیت  کهآنتوضیح اجتماعی است.  یهادهیپدو  شناختیجامعهمفاهیم 

ط اجتماعی ابونوعی از ری کنندهانیب رونیازاو است و هدفمند بیش از یک نفر  سوآن، فعالیت هم تحقق  یالزمهزیرا ، است 

وعی مشارکت نی رندهیدربرگ، جمعی از هر نوع و برای هر هدفی  یهاتیفعالاکثریت قریب به اتفاق به عبارت دیگر است. 

و این  تمرتبط اس شناختیجامعهمفاهیم  نیترمهمبه دلیل کلیدی بودن آن در زندگی اجتماعی با ، است. مفهوم مشارکت 

 است: شدهدادهنشان  1نمودار ارتباط ، در 
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 ساخت اجتماعی مشارکت شهروندی:  1نمودار 

     

      

     

          

       

         
       

             
       

 
 45: 1531مأخذ: موسوی،

معی گروه یا رفتار جمیان  ابطگروه اجتماعی و روی بر مشارکت قواعدشکل گرفتن که با  دهدمینمودار باال نشان 

جمعی در دل نهادهای اجتماعی نظیر خانواده، اقتصاد،  یهامشارکتباید توجه داشت که بخش اعظم و  گرددیم فرماحکم

 سوی . ازاستتنگاتنگ  یارابطهدارای با مفهوم نهادهای اجتماعی مشارکت مفهوم بنابراین . دهدمیسیاست و غیره رخ 

 اصول د و ازنپایدار شواز این طریق تا قواعد مشارکت است  یسازنهینهادمشارکت،  یهاضرورت نیترمهمیکی از  دیگر،

ود این و وج گرددیم کنندگانمشارکتهر یک از برای  ییهاداشتچشمسبب ایجاد . این قواعد نمایندمشخصی تبعیت 

 تالزم به یادآوری س. شوندیممحسوب نیز ارزش ضد ارزش نیست بلکه  تنهانه هاآنو انتظار برآورده شدن  هاداشتچشم

موجودیتی برای توان نمیو خارج از آن  دهندیمساخت اجتماعی رخ و در بافت  شدهمطرحاجتماعی  یهاتیواقعکه تمام 

 .نمودتصور  هاآن

خالق و  ، دخالت آگاهانه ، داوطلبانهو  : حضورتواند به این شرح باشد میمشارکت باال تعریف کلی با توجه به مباحث 

 یهاتیفعالو  هایزیربرنامه،  هایریگمیتصمافراد و درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص و اقشار مختلف جامعه در ی متعهدانه

، هادهیاحضور و همسویی با و  سوکیخود از ی منطقهو محلی اجتماع یا  یاحرفه، تشکیالت  هاسازمانمختلف 

افراد  کتتککه در آن نحوی از سوی دیگر به  ،و اهداف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه  هاتیفعال، هاگیریتصمیم

ی، ریگمیتصمداشته باشند و در تمامی مراحل دخالت  شدهانتخابجامعه در انتخاب هدف و چگونگی رسیدن به هدف 

سیاسی و  ، ، اقتصادی تابع عوامل مختلف اجتماعی یفرآیندن بدیهی است چنی. باشدمی موردتوجهرضایت افراد ذینفع 

 است. یشناختروان
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 مشارکت شهروندی و مشارکت در توسعهی نهیشیپبررسی  -1-2-5-1-1

ی دقیق واکاو ونیازمند بررسی جامع و بنیادی است  ،وضعیت اجتماعی و مشارکت مدنی ی نهیدرزمایران ی جامعهتاریخ 

که از  یادهیعدتاریخی جامعه ایران و نیز تحوالت  یهاظرافتپیچیدگی و  . طلبدیما توان علمی و فرصت بیشتری ر، آن 

موده تبدیل نامری مشکل  را به اجتماعی یهاتیفعالارزیابی در مورد ماهیت و روند مشارکت مردمی در  ، سر گذرانده است

مختلفی  یااظهارنظرهبا  توأمتحلیل و تبیین مشارکت اجتماعی را کاری بسیار پیچیده و ، همین امر ،  هادورهو در اغلب است 

 است. ساخته

 تاریخی مشارکت شهروندی و مشارکت در توسعهی نهیشیپ -1-2-5-1-1-1

و از دوران یونان باستان تا به امروز است غنی و طوالنی ی سابقه، دارای  2مدنیی جامعهدر توسعه و  1مشارکت شهروندی

خاستگاه ( و 169، 1377)ملکواین،  است ظاهرشده هاانساندر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و به اشکال گوناگون ، ه هموار، 

 .باشدمیدولت ل شهر آتن در یونان باستان ، آغازین آن 

اور باز اهمیت بسزایی برخوردار بود. یونانیان براین ، مشارکت شهروندی در اداره امور شهرها ، در تمدن یونان باستان 

ند حالت انسانی و آزادگی خویش را حفظ کنند و به عنوان یک توانمیتنها در کشورهای کوچک ،  هاانسانکه  ندبود

به را انسان د ، ی باشمرکزحکومت یک زیر فرمانروایی زیستن در کشوری بزرگ که ، شهروند شناخته شوند. به اعتقاد آنان 

)نقی  خشندهویت ب، به عنوان شهروند ، ند به انسان توانمیشهرها هستند که  -تنها دولت  و بنابراین ، دینمایمتبدیل برده 

 (.16-1321،17زاده، 

ر و د شدندیمدر صورتی شهروند محسوب  (به جز بردگان و بیگانگان و زنان، اعضای جامعه )شهرها  -در این دولت 

نقل از ارسطو،  )حکمت نیا،به نزدیک داشته باشند یکه با مشارکت سیاسی ارتباط افتندییمهر عضویت شورای مدیریت ش

راین ، و بنابیا حیوان است یا خدا! مشارکتی نداشته باشد ، کسی که در اداره امور جامعه هی   گفتیم(. ارسطو 6،  1364

،  13653)حکمت نیا و دیگران : باشد یک شهروند فعال ی خود ، جامعهاست که ، در یک انسان واقعی ، هنگامی فرد یک 

و  کردندیمامور خود را اداره ، و مجریان  گذارانقانون(. شهروندان یونان باستان به عنوان Clarke,1994,3-6به نقل از : 

 (. 29:  1321دادن در مجمع سیاسی برخوردار بودند)فالکس،  یرأشهروندان از حق سخن گفتن و ی همه

                                                      
1 Citizanship Participation 

2 Civil Society 
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ی ودهتو  شدیمدر حد نخبگان سیاسی یا سایر پاترسین ها و اشراف مشاهده ، تنها ، شهروندی  یهارگه، در تمدن رومی 

در  یم کههست دموکراسی یونانی بندمینبرخی از الزامات شاهد ،  ادشده. در تمدن ی سیاسی نداشتندی جامعهدر  یمردم نقش

تمدن ، مشارکت (. در این 27،  1324)نجاتی حسینی،  اندشدهیمظاهر  هابونیترا و قالب انتخاب امپراتوران ، مجلس سن

بدیل شد مردم ت یسازآرامبه ابزاری جهت کنترل و و  ارتباط خود را با مشارکت سیاسی از دست داد، به تدریج  شهروندی ،

 تبدیل گردید و به صورتنارضایتی اجتماعی ی برای کاهش الهیوس، اعطای شهروندی به امپراتوری ، در این  درواقعو ، 

 (.32، 1321)فالکس،  درآمدابزار کنترل اجتماعی 

ب.م( و تقسیم آن به دو امپراتوری روم غربی و  3مقارن با زوال امپراتوری روم باستان )سده و قرون وسطی ی دورهدر 

ام شهروندی و نظنشست رعیت به جای شهروند  می فئودالیسریگشکلو با  نقش شهروندی اهمیت خود را از دست داد ،شرقی 

شهروندی شین ، جان پادشاه، لرد، سینیور و واسال یپاپ و رعیتو رعیتی داد و بندگی کلیسا  -ارباب سیستم جای خود را به 

کلیسا به عنوان محوری برای وفاداری و  جهیدرنت ( و27،  1324)نجاتی حسینی،  گردیدسیاسی  یجامعهشهر و  -دولت 

 ملهازجشهروندی در چندین شهر جمهوری ایتالیا ، ین دوره همدر با این همه ، جای جامعه سیاسی را گرفت. ، هدایت اخالقی 

اقتصاد پولی و ی توسعهبا ، به خصوص در اواخر این دوره ( و این امر ، 33ونیز و فلورانس تجلی یافت )فالکس، همان، 

پیدا نمود بی سلسله مرات، شهروندی نیز حالت نظام ارباب ل رعیتی  یریگشکلبا ،  حالنیدرع.  صنعتی همراه بود یهاتیفعال

 . )حکمت نیا و دیگران :بوده استدر ظهور شهروندی مدرن ، دارای نقشی قاطع این دوره حاکم بر شهروندی و باید گفت 

 . (Riesonbery,1992,124، به نقل از :  13653

 ابطشدن نظام رو تردهیچیپسیاسی و ی فلسفه(، مشارکت شهروندی، با ظهور تفکرات م 15رنسانس )سده ی دورهدر 

انسان  تجلی سیاسی ماهیت مثابهبه، حقوق شهروندی و مشارکت  نیتأم، . در این دوره کندیم، مفهومی جدید پیدا اجتماعی 

پیدا نمود طحی سحالتی مشارکت شهروندی ، حکومتی و مدیریتی بود. در این دوره  یهاستمیسبلکه واکنشی در برابر ، نبود 

اً و اساسمنجر گردید وظایف شهروندان و محدود شدن  هادولتقدرت بود ولی به افزایش مساوات گرایانه  ظاهراًو اگرچه 

 .(Held,1996,32، به نقل از :  13653دارای ماهیتی سکوالر بود )حکمت نیا و دیگران : 

اسی و اجتماعی سی یهاهینظربا گسترش و  تفکرات لیبرال همراه استی توسعهمشارکت شهروندی با ، از این دوره به بعد 

و ،  از سویی، منافع حکومت  نیتأممشارکت شهروندی به ابزاری جهت کنترل اجتماعی و ، و ارتقای سطح آگاهی مردم 

هروندی شبه عبارت دیگر ، . ، تبدیل شداز سویی دیگر ، حکومتی و سیاسی  یهانظامبالقوه مخرب به درون  هایگروهجذب 

 مو با مفهواست  هادولتحاکم و ممانعت از ستیزهای داخلی و خارجی  یهادگاهیدجهت حفظ ، ابزاری مدرن  یدورهدر 

 دولت ل ملت پیوند خورده است.
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عناصر تاریخی گذشته ی که در آن ، ادوره - کندیممدرن ظهور ی دورهاست که با انتقاد از  یادوره،  فرا مدرنی دوره

هم رد و گیصورت میگذشته ی هاسنتهم انتخابی از و در آن ،  ابندییمبرتری ( ، پیشرفته یدارهیسرمادر کشورهای )

ظاهر  یادهتومشارکت شهروندی به صورت مشارکت در این دوره ، (. 127، 1372)بحرینی، ست  بعدازآنتجدد و ی ادامه

به  هاتشکلو  هاسازمانشهروندان از مجراهایی چون نهادها، ی فرآیندی است که طی آن، اتودهمشارکت  شود ومی

 گوناگونی ،تنوع ، منجر به این دوره در  ییگراکثرت(. خصلت 49، 1321)شفیعی،  پردازندیمو اداره امور خود  ینیآفرنقش

 یهاسازمانتشکیل ، آن ی جهینتو  گرددیمامور رفاهی و محلی ی ادارهجهت نهادهای سیاسی و اجتماعی در در و تعدد 

دی کلی یهانقش ،فرهنگی و قشرهای تخصصی و قومی هایگروهزنان، جوانان، ،  فرا مدرنی دوره. در  محلی و مردمی است

به عهده حقوق اجتماعی و اقتصادی در مقابل نهاد دولت  و مهمی را در جهت ایجاد نهادهای مستقل مدنی برای احقاق

 . (134-129، 1321)عظیمی،  رندیگیم

و نگرش به جهان به عنوان یک  شوندیمناپدید  هادولتکه حدود جغرافیایی و مرزهای ملی  شدنیجهاندر فرآیند 

فشردگی زمان و مکان به وجود  (دیوید هارویبه تعبیر )( و 32، 1324)کاظمی، شودمیمطرح  وستهیپهمبهکالن و  یمنظومه

قیر کشورهای پیشرفته و بزرگ بر کشورهای فاقتصادی تسلط  و کندیمپیدا کاهش  هاملت، آزادی اجتماعی و مدنی دیآیم

ان به اعتقاد برخی از نویسندگو  گرددیم، گسترش نهادهای محلی و مدنی  در جهت، مفهوم شهروندی شدن  رنگکم، سبب 

 حقوق بشر را ضامن اصلی استقالل، به جای شهروندی ، به منافع خود و تضمین حقوق شهروندان  لنی، به منظور  هاولتد، 

 (.177-179، 1321)فالکس،  دانندیمفرد 

و ی اجتماع، افراد جامعه است و بر معیارهای سیاسی، اقتصادی یهایتوانمندافزایش هدف آن ، که  یاتوسعهرویکرد 

 . دارد أکیدتکنترل منابع و توجه به مقام و آزادی انسان ، ذهنی یهامهارتگسترش یل مسائل زندگی، توانایی تحلفرهنگی و 

ط به ی مربوهاشهیاندی زیر ، در گسترش هاروش، با استفاده از سازمان ملل ازجمله یالمللنیب یهاسازمان، در این میان 

 از:  اندعبارت، که اندبودهمشارکت ، دارای نقش 

  ی دهیابر ظهور است که مروری  1971در سال  1"مشارکت همگانی در توسعه" کتابی تحت عنوانانتشار

 ، عمران محلی در جهان سومی برنامهبه  توجهمشارکت با 

                                                      
1 Poular participation in development 
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  که از چگونگی اجرای مشارکت  1975در سال 1"برای توسعه یریگمیتصممشارکت همگانی در "کتاب انتشار

 ،دینمایمبحث در توسعه عمرانی 

 پژوهش برای توسعه اجتماعی وابسته به سازمان مللی موسسه"علمی  یهاتالش"، 

  ح در سطو یردولتیغ یهاسازمانیونیسف و یونسکو و  یهاتالشو  یالمللنیب یهاکنفرانسو  هانشست

 مربوط به مشارکت. یهاشهیاندو ملی در بسط  یالمللنیب

 ان بوشهرپیشینه مشارکت شهروندی در است -1-2-5-1-1-2

جهت بررسی پیشینه مشارکت مردمی و مشارکت در توسعه استان بوشهر در گذشته، منابع و اسناد مختلفی مورد بررسی 

 قرار گرفتند . در این راستا کت

اینجانبان اقدام به پیمایش کتابخانه ای وسیع در کتب تاریخی موجود در آرشیو کتابخانه  ملی ، کتابخانه مرکز ایرانشناسی 

به بوشهر و همچنین بررسی کتب تاریخی موجود در کتابخانه مرکزی بنیاد ایرانشناسی در تهران نمودیم که متاسفانه به جز شع

، " بندر بوشهر پیشگام مدرسه سازی جنوب ایران "آمار مشارکت شهروندان در ساخت بناهای آموزشی که مربوط به کتاب 

استناد  به قلم ایشان، مطلب مورد "مدرسه سعادت از زاویه ای دیگر"کتاب نوشته دکتر عبدالکریم مشایخی بود و همچنین 

دیگری در زمینه مشارکت داوطلبانه و ارادی مردم در توسعه اقتصادی ) فیزیکی و عمرانی( استان با نیت خیر و عام المنفعه 

منعکس شده  3جدول وزشی در در ادامه جمع بندی مشارکت های خیرین در ساخت و یا حمایت موسسه های آمپیدا نشد . 

 است:

 پیشینه مشارکت مردم و خیرین در احداث نخستین مدرسه های بوشهر به سبک نوین:  3جدول 

 نام مدرسه ردیف
 مشارکت کننده

 ( )تامین مالی 
 ویژگی بارز سال ساخت

1 
مدرسه سعادت مظفری 

 بوشهر

احمدخان دریابیگی حکمران  -1

 بوشهر و پس از آن

 تجار و اعیان -2

 )ه.ق(1317
مشارکت گسترده شهروندان در تامین مالی اولین 

 مدرسه نوین در بوشهر و دومین مدرسه کشور

 بهترین دبستان از حیث امکانات و خدمات )ه.ش(1344 محمود پوررضا مدرسه فردوسی بوشهر 2

 ) دبستان و دبیرستان پهلوی بوشهر( )ه.ش( 1341 علی مجتهد دشتی مدرسه ملی دشتی  3

 )ه.ش(1342 منزل اهدایی معین التجار بوشهری دبستان معینی 4
اولین موسسه آموزشی دخترانه که با مشارکت 

 خیری احداث شد

5 
 مدرسه اخوت اسالمی

 بوشهر
 اولین موسسه آموزشی مدرن بوشهر )ه.ش(1342 یوسف اخوت

                                                      
1 Popular participation in diecision making for development 
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 نام مدرسه ردیف
 مشارکت کننده

 ( )تامین مالی 
 ویژگی بارز سال ساخت

   با حمایت مالی حاکم بوشهر دبستان پورسینا 6

   با حمایت مالی حاکم بوشهر دبستان گلستان 7

 دبستان شاهدخت 2
خانم شوکت سالمی و حمایت 

 مالی موسس خان ارمنی
 )ه.ش(1345

دومین مدرسه ابتدایی دختران بوشهر که علی رغم 

مخالفت شدید با تحصیل دختران به فعالیت خود 

 ادامه داد 

  )ه.ش(1326 محمدحسن بهبهانی دبستان باقری 9

14 
دبستان دولتی دخترانه 

 ایراندخت بوشهر
 )ه.ش(1313 دولتی

اولین مدرسه دخترانه که اداره فرهنگ بوشهر بنا 

انقالب نام آن به دبستان شریعت تغییر نمود پس از 

 کرد

 ( 939 – 13:  1533)مشایخی ، 

 مدرسه سعادت مظفری بوشهر -1-2-5-1-1-2-1

احمدخان دریابیگی حکمران بوشهر و بنادر خلیج فارس به سبب عالقه شدیدی که به تربیت جوانان  1317در سال 

بوشهری داشت از انجمن معارف تهران تقاضای یک فرد مدیر مجرب عالم و آشنا به روش تعلیم و تربیت جدید نمود و از 

 معلمی مدرسه منصوب گشت . این روی مرحوم آقا شیخ محمد حسین سعادت به سمت مدیری و 

سپس برادر ایشان یعنی عبدالکریم سعادت ، مرحوم آقایان محمد باقر بهبهانی و میرزا حسین معتقد اهرمی و میرزا علی به 

جمع معلمین و ناظمین مدرسه پیوستند . تعدادی از تجار و اعیان و اهالی بوشهر که شور ترقی در سر داشتند و خصوصا 

ود برادران سعادت و اقدامات جدید آموزشی آنها مطلع شدند، با توجه به آشنایی قبلی که نسبت به فضیلت هنگامی که از ور

و تقوای آن دو برادر داشتند، از تاسیس مدرسه جدید استقبال و فرزندان خود را جهت تعلیم و تربیت نزد آن مدرسه سپردند 

پیش آمد، همگی متعهد شدند که هزینه های مدرسه را شهروندان . پس از آن به دلیل تحولی که در آموزش فرزندان آنها 

پرداخته و دیگر از زیر بار کمک های دولتی بیرون بیایند. حتی پس از چندی که تصمیم به ساخت مدرسه ای بسیار بزرگ 

 وشهر ساخته وو مجهز شد ، عالوه بر کمک مالی مظفرالدین شاه ، مدرسه با کمک و حمایت مالی تجار و اعیان و اهالی ب

نگهداری شد . با توجه به اسناد و مدارک موجود در آرشیو مدرسه سعادت و صورتجلسات موجود و گزارش برخی از 

ه . ق کمک های مالی به مدرسه شروع و تا زمانی که مدرسه  1312نشریات زمان مانند روزنامه مظفری و پرورش از سال 

  سعادت دولتی شد، این کمک ها ادامه داشت .
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 ( 33 – 13:  1533)مشایخی ،  

 مدرسه فردوسی بوشهر -1-2-5-1-1-2-2

هجری شمسی به همت  1344دومین مدرسه آموزشی جدید بوشهر، مدرسه چهار کالسه فردوسی نام داردکه در سال 

ی یمیرزا ابراهیم صدیق و با کمک مالی محمود پوررضا فارغ التحصیل علم اقتصاد از آلمان بنیان گذاری شد. این مدرسه ابتدا

این مدرسه به دلیل تخریف فراوان به  1343یکی از بهترین مدارس از حیث امکانات آموزشی و رفاهی بوده است . در سال 

 محل دیگری منتقل شد و تا کنون نیز این مدرسه در محله قدیمی دواس بوشهر ادامه فعالیت دارد.
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 ( 33 – 39:  1533)مشایخی ، 

 ستان پهلوی بوشهر (ستان و دبیرمدرسه ملی دشتی ) دب -1-2-5-1-1-2-3

ه . ش با موافقت اداره فرهنگ و مساعدت آقایان مجتهد دشتی ، ابولقاسم دبیر، محمد دشتی، میرزا عباس  1341در سال 

شریفی، حسین دباش، حسین دشتی، عبدالرسول چوکمدرسه چهار کالسه ای به نام مدرسه ملی دشتی در کوی جبری تاسیس 

ه دانش آموزان ، و مبلغی هم از صدی سه شهرداری تامین گردید. این مدرسه سومین و مخارج آن توسط موسسین ، شهری

نام  1312به مدرسه ای دولتی تبدیل شد و در سال  1346موسسه آموزشی جدید بوشهر به شمار می آمد. این مدرسه از سال 

جنب ایستگاه بی سیم ادامه فعالیت داد .  رسما تبدیل به دبیرستان گردید و در 1333آن به دبستان پلوی تغییر یافت. در سال 

 پس از انقالب اسالمی نام آن به دبیرستان دکتر علی شریعتی تغییر یافت . 
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 وشهردبستان معینی ب -1-2-5-1-1-2-4

در ساختمان اهدایی معین التجار بوشهری که به اداره فرهنگ اهدا شده بود، کار  1342دبستان معینی بوشهری در سال 

تان دخترانه در خیابان سنگی بوشهر قرار دارد، به دلیل قدمت آن یکی از موفق ترین مدارس خود را آغاز کرد. این دبس

 ابتدایی بوشهر به شمار می رود . 

 

 
 ( 115 – 136:  1533)مشایخی ، 

 مدرسه اخوت اسالمی بوشهر -1-2-5-1-1-2-5

ر برای ی بوشهدبستان اخوت اولین موسسه آموزشی جدید است که به همت میرزا یوسف اخوت در منطقه بهمنی کنون

 تحصیل اطفال بومی و مناطق همجوار بوشهر تاسیس گردید . 

 الزم به ذکر است که عایدی این مدرسه به سختی توسط مردم و دولت پرداخت می شد . 
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 ( 195 – 113:  1533)مشایخی ، 

پیشنهاد ان، دی در استدر ادامه تاکید میشود که به جهت عدم دسترسی به منابع جامع در خصوص پیشینه مشارکت شهرون

 گردید تا مصاحبه با افراد مطلع انجام گیرد که مقدمات برگزاری مصاحبه در حال انجام می باشد .

 کلیاتی در خصوص تجار ایرانی مقیم بوشهر و عملکرد آن ها در تاریخ اجتماعی بوشهر -1-2-5-1-1-3

ذیرای تجار معتبر شهرهای مختلف ایران بندر بوشهر از آغاز دوره قاجار به دلیل موقعیت بندری و اقتصادیش همواره پ

بوده ، این تجار پس از مهاجرت به بوشهر و بدست آوردن عالیق و دلبستگی و اموال و دارایی در این شهر ساکن می شده و 

 هوطن اصلی خود را پس از یکی دونسل از یاد برده و تنها نام شهر و دیار آنان به عنوان پسوند نام آنان همواره برایشان ب

یادگار مانده است.این تجار ، خصوصا تجار مسلمان به مناسبت زندگی دراز مدت در بوشهر و پیدا کردن عالیق و دلبستگی 

به این بندر ، گاهی اوقات در زمینه های عام المنفعه و اعمال خیریه، ساختن مساجد، حمام ، آب انبار ، غسالخانه ، کاروانسرا، 

 و کمک به مدرسه فعالیت دارند. رهنگی جاده و خصوصا در امور ف
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از دیگر اعمال عام المنفعه توسط تجار، ساختن مسجد و یا خانه ای جهت سکونت علما و سادات است ، همچنین ساختمان 

 ساخته شده بود. 1ولی توسط معین التجار بوشهری –هرچند که جزء خیریه نبوده  –گمرک بوشهر و انبارهایش 

معین التجار ساخت و تجهیز اداره گمرک بوشهر و انبارها و امکانات آن در راستای بهبود شرایط واردات و صادرات 

 (  175-154:  1324) دشتی ، از طریق بندر بوشهر بود .  –علیرغم سود و منفعت شخص خود  –کاال 

 

 جمع بندی : 

دآور هر ابتدا باید گفت که عمده فعالیت های اقتصادی سودر خصوص تازیخ و پیشینه مشارکت در توسعه در  استان بوش

در استان بویژه در زمان قاجار به صورت تجارت و بازرگانی بوده است ) به دلیل موقعیت جغرافیایی استان بوشهر این امر 

دارای  ثروت زیاد،بدیهی بوده است ( و تجار بوشهری و بویژه خاندان های ملک التجار و معین التجار در بوشهر به واسطه  

قدرت و نفوذ زیادی هم بودند ،  از این روی به دلیل تمکن مالی تجار بوشهری غالب طرح های عمرانی و عام المنفعه در 

استان نوسط تجار احداث شده و توسعه می یافت . از طرف دیگر با مطالعه اسناد و شواهد تاریخی مشخص شده است که 

لمنفعه در استان در راستای تقویت و توسعه موسسات آموزشی و فرهنگی بوده و بیشترین بیشترین رویکرد کمک های عام ا

نقش را در بسط معارف و فرهنگ استان بوده است ) از جمله تاسیس و تجهیز مدرسه معروف سعادت بوشهر که دومین 

 مدرسه نوین آموزشی بعد از دارالفنون در آن زمان بوده است (. 

 

  

                                                      
قتصادی، ا خاندان معین التجار بوشهری یکی از دو خاندان بسیار معروف و معتبر و سرمایه دار بوشهری بوده که نقش مهمی در بسیاری از وقایع سیاسی، - 1

 اجتماعی و فرهنگی ایران در دوره قاجار داشته است. ) خاندان معتبر و  معروف دوم خاندان ملک التجار می باشد ( 
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، اعتبار یریگشکلمدخل و ذی نفع در توسعه )نوع گروه،  ذی هایهگروبررسی تفصیلی  -1-2-5-1-2

 و نفوذ، پوشش، فعالیت، مراجع یا نمایندگان(

ی هایگروهو  هاهیاتحاد، هاباشگاهداوطلبانه،  یهاانجمنمشارکت اجتماعی داللت بر گسترش روابط بین گروهی در قالب 

دارند و هدفشان مشارکت و درگیر ساختن مردم در فرآیندهای اجتماعی مختلف  یردولتیغدارد که معموالً خصلتی محلی و 

ت در یک جامعه، بیانگر وجود مشارک یردولتیغمحلی و  یهاسازماناجتماعی است. تعدد و گستردگی  یهااستیسدر قالب 

ماعی و نهادهای مدنی اجت یهامشارکتاجتماعی در آن جامعه است، تا جایی که جامعه مدنی به واسطه بسط و گسترش 

ت اختیاری در عرصه عمومی بین افراد و دول افتهیسازمانسعدالدین ابراهیم از بیشینه سازی مشارکت جمعی » .شودمیتعریف 

(. مشارکت اجتماعی با مشارکت مردمی قرابت نزدیکی دارد، زیرا اوالً 222؛1391)چلبی، « کندیمبه عنوان جامعه مدنی یاد 

ی در . چنین مشارکتردیگیبرممختلف حیات اجتماعی را در  یهاعرصه، ثانیاً دیآیبرماز متن جامعه  مشارکتی است که

 یریگبهرهعمران اجتماعی، جایگاه خاصی دارد که غفلت از آن و فراهم نساختن بسترهای الزم برای بسط و  یهابرنامه

 . بنابراین، مشارکت اجتماعیکندیمر مشکل و نارسایی عمران اجتماعی را در سطوح مختلف دچا یهابرنامهمناسب از آن، 

دانست که از سوی افراد جامعه به صورت آگاهانه، داوطلبانه و جمعی با در نظر داشتن  یاافتهیسازمانفرایند  توانمیرا 

 .گیردمیمعین و مشخص به منظور سهیم شدن در منابع قدرت انجام  یهاهدف

.نیروهایی که در صورت  اندشدهبسیار قدرتمند دیگری زاده  یروهاینمشارکت در شیوه اداره امور با زایش و رشد 

و ایی شناس یرونیازا د بود.نیار و یاور ما در ورود به عرصه نوین خواه ،و در صورت توجه اندنابودکنندهبه آن  یتوجهیب

 باشد. بسیار حائز اهمیت می هاآنتباط با برقراری ارو  نفعیذ هایبررسی تفصیلی گروه

ر استان ی از ذینفعان دریگبهرهدر برنامه آمایش استان بوشهر و مطابق با بندهای شرح خدمات در دو قسمت به معرفی و 

 در سطح شهرستان و در قالب سایت برنامه آمایش استان و ساختار مجزایی که با عنوان تاالر گفتگو در -خواهد شد : الف

و سناریوهای توسعه استان که در گام سوم شرح  اندازهاچشمو تدوین  هاشرانیپدر شناسایی   -است، ب شدهگرفتهنظر 

 . کندیمباشد، اهمیت پیدا خدمات مطرح می

و  هاسازمان،  هاگروهدر استان، مستلزم شناسایی دقیق و تفصیلی  نفعانیذی از ریگبهرهی و ریکارگبهبر این اساس 

مومی ی و یا دولتی، عررسمیغی و رسممهینهای رسمی ، های ذینفع به صورت ساختارمند در گروهباشد . لذا گروهاشخاص می

ه است. بر این اساس بخش دولتی به دو دست شدهپرداختهو به صورت مجزا به شناسایی هریک  شدهیبنددستهو خصوصی 

حوزه تخصصی علمی و حوزه عمومی و بخش خصوصی به دو حوزه سطوح کالن و سطوح بخشی ، بخش عمومی به دو 

 .  اندشدهکیتفکحقوقی و اشخاص حقیقی  هایتشکل
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   ی ذیل است : هامنصببخش دولتی در سطوح کالن شامل 

 تصمیم گران و مشاوران راهبردی و کالن استان )شامل مدیران حال و اسبق استان(مدیران ارشد، 

 مشاوران کلیدی ر و معاونین و ندگان مجلس، استاندانمای

  ی ذیل است :هامنصببخش دولتی در سطوح بخشی شامل 

 ی :هاحوزهدر  اجرایی کشوری یهادستگاهمدیران مقیاس ملی 

 انرژی)نفت گاز ، پتروشیمی، اتمی(  -

 نظامی،انتظامی، بنادر -

ی، اجتماعی و طیمحستیزی : اقتصادی، هابخششامل  فرماندارانو  اجرایی در سطح استان یهادستگاهل مدیران 

 زیرساختی

 ی ذیل است :هامنصبعلمی شامل  -بخش عمومی در حوزه تخصصی 

بنیاد  ،یشناسانوسیاقعلمی )انجمن نجوم، بنیاد نخبگان، انجمن توسعه آموزش خالق، مرکز ملی  یهاانجمنل مراکز و 

 ( ، شعبه بوشهر یشناسرانیا

  ی ذیل است :هامنصبدر بخش عمومی در حوزه عمومی شامل 

  هاشهرستانبه تفکیک  NGOمردم نهاد  یهاسازمانل 

 ل بنیاد توانمندسازی گندم کاران

 ل شوراهای اسالمی شهرستان

 ورزشی یهائتیهل 

 مذهبی هایهیئتل 

  ی ذیل است :هامنصبحقوقی شامل  هایتشکلدر بخش خصوصی در حوزه 

 (.و ... تولیدی تعاونی خدماتی، تعاونی مسکن،تعاونی مرزنشینان، تعاونی صیادی، شامل تعاونی ) هاتعاونیل 

 اتاق بازرگانی، تعاون، اصناف(شامل : و مجامع صنفی) هااتاقل 

 میگو و...( دهندگانپرورش) هاهیاتحادل 

 ل خانه کشاورز

 (و... وکال )نظام مهندسی، معدن، ساختمان، هاکانونل نظام و 
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 تابعه یهاشرکتعلم و فناوری و  یهاپارکل 

یندگان و ی ، مشخصات نماریگشکلهای ذی مدخل شامل نوع گروه ، به شناسایی گروه الذکرفوقی بندمیتقسبر اساس 

گانه و شناخت وضعیت موجود  3مشارکت پذیران بالقوه در سطوح است که  ذکرقابلشود. پرداخته می هاآنرسته فعالیتی 

 است.  شدهاشاره لیتفصبه 2جدول در  مشارکتی در چارچوب بانک اطالعاتی باما ینهادساز
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سازی مردم و   یهاوهیش تعیین نیازها، الگوها و  -1-2-5-1-3 ش  نفعیذ هایگروهتوانمند ارکت  برای م

 یریگمیتصمدر فرآیند 

مفاهیم جدیدی چون توانمندسازی اجتماعی نیز وارد ،  یسازیخصوصو  ییتمرکززدا، عالوه بر مباحثی همچون مروزه ا

 هاطرحانندگان نهایی و یا گرد کنندگاناستفاده، که مردم است توجه بیشتر به این امر و علت آن است  شدهیزیربرنامهادبیات 

 یوسعهتو جذبی و گاه  زادرون یتوسعه ی نظیرعناوین، نیز با  درگذشته. اگرچه مفهوم توانمندسازی اجتماعی ،  باشندمی

لی صتوسعه ، به صورت ا یهایزیربرنامهبوده است ، ولی در حال حاضر که مشارکت مردمی ، در تمام مشارکتی مطرح 

 برخوردار گردیده است .  یاژهیوعملیاتی و بنیادین درآمده است ، توانمندسازی اجتماعی نیز از اهمیت 

د را ، این رونرونیازاتوانمندسازی شهروندان بود .  ینهیدرزمهدف این بند، تدوین متدها و الگوهای بهینه و کاربردی 

و اهداف  هاتیاولو،  هااستیسجهت مشارکت شهروندان است ، فرآیند دخالت مستقیم مردم در تدوین  ریزیبرنامهکه نوعی 

م توزیع نسبی به مفهو ییگراکثرتمشارکتی و توانمندسازی، معطوف به  ریزیبرنامهتوجه اشکال گوناگون  یهمه. میدانیم

رایند ند در فتوانمیو سازش،  یزنچانه، با استفاده از هاگروهقدرت در سطح یک جامعه است، به این معنی که بسیاری از 

ند، توانمیدم و مر شودمیتوسعه مشارکت کنند. به این ترتیب، قدرت در سطح جامعه پراکنده  یسازوکارهاو  یریگمیتصم

 کالن دخالت نمایند. یتوسعه درروند یریگمیتصماز طریق فرآیند گفتگو و مباحثه، در فرآیندهای 

سوب مشارکتی مح یریگمیتصمذینفع و مردم از ارکان اصلی  هایگروهدولتی، متخصصان،  یهاسازمانین راستا، در ا

و راهکارهای  هامیتصمتا بتوانیم از  کنندیمدر این بند کمک  مورداشارهتوانمندسازی و تسهیل گری  یهاکیتکن. شوندیم

 .  مییجوبهرهکالبدی، اقتصادی و اجتماعی   یهاجنبهفضایی از  راتییتغشهروندان برای 

 رکن و ابزار اساسی است : 2توانمندسازی دارای 

 و متدها (. هاوهیشنظری )  یجنبهسطوح توانمندسازی از -1

 ی و تصمیم سازی.ریگمیتصمبسترهای الزم جهت حضور واقعی مردم در فرآیندهای  -2

سطح کیفی زندگی شهروندان جامعه و دخالت حداکثری در  باال بردنتوانمندسازی یک عمل فرآیندی است که جهت 

 یبندستهدد در ابعاد و سطوح مختلفی مطرح و توانمیو این عمل  رودیمبه کار  یریگمیتصمفرآیندهای تصمیم سازی و 

 شوند و مورد اقدام قرار گیرند. 

ر ابع و فهم انتقادی محیط اجتماعی پیرامون افراد، قرااساس فرایندهای توانمند شدن، بر تالش به منظور کنترل و نقد من

ویش خ مسائلدارد و این فرآیندها در صورتی توانمندساز خواهند بود که به مردم کمک شود تا بتوانند مستقالً به حل 

اد در سطح ربپردازند. فرآیندهای توانمند شدن، در سطوح مختلف، متفاوت است. برای مثال فرایندهای توانمند شدن برای اف
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ن ندهای توانمند شدن در سطح اجتماع باید شامل امکای را در برگیرد و فرآیریگمیتصمسازمانی باید مشارکت در رهبری و 

 ارتباط جمعی و دیگر منابع اجتماعی باشد. لیوسادسترسی به حکومت، 

 1توانمندسازی -1-2-5-1-3-1

دهید . این یاد : به جای هدیه دادن ماهی به نیازمندان ، به آنان ماهیگیری  دیگویمکه است مشهوری  المثلضرب

و  هاروژهپبه و  باشدمیمطرح ه امروزه در مباحث اقتصاد توسعه است ک "یتوانمندساز"معادل مفهوم  تقریباً المثلضرب

به منظور  ، خوداتکاییجهت در ، نطقهافزایش توانایی عمومی ساکنان یک م ، هاآنفرآیندهایی اشاره دارد که هدف کلیدی 

 . باشدمی یامنطقهشهری و توسعه  یهاشاخصباال بردن 

ترده و کاربرد گس یدهندهنشان مرتبط با اقتصاد توسعه یهاپژوهشمروری بر میزان کاربرد مفهوم توانمندسازی در 

ا مشکل ساخته است. در یک نگاه کلی، رآن تعریف دقیق و این گستردگی  روزافزون این واژه در ادبیات توسعه است

ی توانایی در شناخت و ایجاد تغییر در محیط اجتماعی ابه معناست و اجتماعی  یدهسازمانیک فرآیند هدایت و  توانمندسازی

 .باشدمیمحلی  یجامعهمختلف موجود در  یهاچالشو اقتصادی در راستای رفع 

کسب قدرت و رهایی از وابستگی  جهت تنظیم مجدد روابط قدرتاندهی مشارکتی را نوعی سام یتوسعهفرآیند 

ای تحت دفاع از قشرهمشارکتی با خوداتکایی مردم و تحقق قدرت مردم در ارتباط است و هدف آن  یتوسعهزیرا  انددانسته

 یمندسازتواناصلی آن فرآیند  سازوکارکه  دینمایمرا نوعی کسب قدرت تلقی  مؤثرو مشارکت  ستا هاآنستم و منافع 

ورکی که به باور ب شودمیمواجه  ییهاچالشاست. بدیهی ست مشارکتی که هدف آن توانمندسازی و کسب قدرت است با 

 جز رویارویی با نیروهایی که مخالف دسترسی فقرا به ابزارهای یاچارهاست و  شدهتیتثب هایگروهناشی از برخورد با منافع 

ری قرار بیشت موردتوجهپیوند میان قدرت و مشارکت  گرددیمچالشی از بعد نظری موجب ندارد . چنین  باشندمیتوسعه 

 گیرد. 

 به شرح زیر :  ییهاپرسشپس از طرح  3و تایلور 2استوارت

 ست؟ا هاگروه یهمهخاصی است یا منبعی نامحدود و برای  هایگروهآیا قدرت محدود است و در اختیار افراد یا 

                                                      
1- Empowerment 

2 STEWART 

3 taylor 
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 ؟ گرددیمآیا توانمندی سازی متضمن گرفتن قدرت از دیگران است و یا موجب افزایش قدرت موجود 

برآیند توانمندسازی صفر نیست ، بلکه قدرت را  ندیگویمو  پردازندیم( 1992) 2و بریس فورد 1به بیان نظر کروفست

 قدرت دیگران تقلیل پیدا کند. کهآنبه دست آورد بدون  توانمی

مثبت است و به این معنا است که مردم توانایی مبادرت به کنش  یاتجربه( نیز معتقد است که توانمندسازی 1992هلمز)

و  باشدمی( 1924) 4فکو موردنظراست که  3با مفهوم نظری موقعیت سهیمقاقابلرا کسب نمایند. چنین تفسیری از قدرت 

د انجام دهد و توانمیبر مبنای آنچه   5از طریق ورود به گفتمان گر: موقعیت بر روی همگان باز است و هر کنش  دیگویم

عملی است که به افراد فاقد قدرت  . در این معنا توانمندسازی هر نوعآوردیمانجام دهد ، قدرت را به دست  تواندنمیآنچه 

بر  . دیگران دهدمیکم است را در روابط سیاسی و اجتماعی که بر اجتماع و اقتدار )حکومت( حا یزنچانهورود به  یاجازه

مندسازی . برخی دیگر معتقدند که توانشودمیاین باورند که قدرت بیش از چیزی است که به عنوان یک منبع محدود فهمیده 

توانمندسازی داللت بر  قدرت موجود است. در چنین تحلیلی ساختارهای 6یسازقیرقبه معنای ناتوانمندسازی دیگران و 

توزیع قدرت در درون نهادهای بزرگ که  یوهیشقدرت سازمانی و  مت به اجتماع دارد. عالوه بر اینانتقال قدرت از حکو

 هموردتوجنیز باید  دینمایممحدودی متمرکز  یهادستو قدرت را در  گیردمیمطابق با هنجارهای رسمی و اداری صورت 

زم ال شود که بر اساس آن به منظور بسط قدرت،ی مختلف مطرح میهاحوزهی چرخش قدرت در دهیاقرار گیرد. در اینجا 

 یهاوزهحو مجاری جدیدی ایجاد شود تا قدرت بتواند در مسیرها و  وداست کلیدها شکسته شوند تا انسداد قدرت از میان بر

 دخالت وشناسایی موانعی است که افراد را از مبادرت بحث توانمندسازی نیازمند  کهنیاجدید نیز جریان پیدا کند. نهایت 

 (.155-159:  1326)غفاری و دیگران، داردیبازمدر هر نوع حیات اجتماعی 

                                                      
1 croft 

2 beresford 

3 position 

4 ficault 

5 discourse 

6 dilution 
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 گرددیمو تبدیل به مشارکت فعال  رودیمفراتر  توانمندسازی مشارکت از حالت عمل مشارکتی صرف با تحقق فرآیند

أکید ر کجا این فرآیند تحقق پیدا کند ته کسانی برخوردار از توانمندی شوند و دچ کهنیابر  زیرا در فرآیند توانمندسازی

رتقا پیدا ا یریگمیتصممشارکت از سطح اجرا به سطوح  ماع محلیافراد اجت یتوانمندسازبا  و به عبارت دیگر گرددیم

 .کندیم

دارای اهمیت زیادی است و مباحث بیشتری را در پی داشته است. به باور  ی فرآیند مشارکت عنصر سازماندهسازماندر 

در میان  یفتگایسازمانزیادی بر عدم  تأکید ی شده باشند. از طرف دیگردهسازمانکه مردم  افتدیمتغییر وقتی اتفاق  1بونر

 دیگویم نقل از یک کشاورز هندیبورکی، به وجود دارد.  ، به خصوص در سطوح روستاییافتهینتوسعهفقیر و  یهاتیجمع

از  کهآنل را نشناسند و دلی مسائلشانکه  شودمیو مگر  کنندیمزندگی  هاآنزیرا با  شناسدیم ار مسائلشان: مردم روستایی 

صحبت کردن، موجب  پردهیبآن است که فاقد قدرت سازمانی هستند و صراحت و  کنندیمابراز مسائلشان خودداری 

این  ضرورت دارد. ولی باید توجه داشت که هاآن یدهسازمانسازی افراد، شود. بنابراین برای توانمندمی هاآنتر ار بیشاستثم

و تشکل از مسیر مناسب خود خارج نشود وگرنه خود تبدیل به مانعی برای مشارکت اصیل و واقعی خواهد شد  یدهسازمان

 یغلبهنامناسب جنبش تعاونی و عمران اجتماع محلی مشاهده نمود که از طریق  یدهسازماندر  توانمیآن را  ینمونهو 

 نابرابری اجتماعی صورت گرفت. دیبازتولو  یساالروانید

مورد  افراد از حالت در حاشیه بودن و دسترسی به قدرت و تقویت مشارکت سازوکاربا تقویت توانمندسازی، به عنوان 

ت اجتماعی در متن فرآیندهای حیا د دادن منافع فردی با منافع جمعیو با پیون ابندییمیی غفلت و فراموشی قرار گرفتن رها

و پیامد و محصول آن، بسط جامعه مدنی است که در آن، فضای عمومی از گستردگی  کنندیمو ایفای نقش  رندیگیمقرار 

ندهای مدنی و نهادها و فرآی یجامعهتقویت  دمی اجتماعی مرهامشارکتسب برای . بستر مناگرددیمبرخوردار  ییاعتناقابل

ه کوابسته به آن است و رمز موفقیت جامعه مدنی نیز در ایجاد و نهادینه کردن نهادهای مشارکتی است و این در حالی است 

 .گرددیمبه تقویت جامعه مدنی منجر   متقابالًمشارکت واقعی مردم 

اجتماعی ،  یهاسازمانو  هاگروهزندگی جمعی و مشارکت در  بدون مشارکت در ی هابرماسهادگاهیدبر اساس 

راین نیست. بناب ریپذامکان( "ما"هویت انسانی چه در سطح فردی و چه در سطح جمعی )یعنی به وجود آمدن یریگشکل

 عالیق جمعی، احساس برخورداری یریگشکلاجتماعی، ایجاد هویت جمعی، کمک به  هایتشکلو  هاگروهکارکرد اصلی 

                                                      
1 Burner  
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از قدرت و توانایی اصالح، ایجاد تغییرات مناسب اجتماعی و عادالنه کردن و تفاهمی کردن مناسبات اجتماعی است. 

 :  اندتیاهماجتماعی از سه نظر دارای  یهاسازمان

 ندینمایم ریپذامکانقدرت را  ترمتوازننخست ، توزیع 

، افزایش هاآن، موجب وسعت یافتن عالئق مردم، گسترش روابط انسانی هاسازماناین دوم ، دخالت و مشارکت در 

 .گرددیماز نظر سیاسی  هاآنشدن  ترفعالو رهبری و سرانجام،  یدهسازمان ینهیدرزمتوانایی افراد 

ائمی آن از طریق بحث و عمومی و ضرورت بازآفرینی د یحوزه یبالقوه، با توجه به ماهیت  کهآناز همه  ترمهمسوم و 

وری ( و به دست آوردن تص"ما"هویت جمعی ) یریگشکل( و "من"هویت متمایز فردی ) یریگشکلگفتگو و عمل جمعی، 

 است. هانآاجتماعی و گفتگو و فعالیت مشترک در  یهاسازمانو  هاانجمناز عالئق و منافع عمومی، وابسته به مشارکت در 

مدنی و مشارکت  یجامعهی عمومی ، حوزهی ریگشکلی هاعرصه نیترمهماز  داوطلبانه و احزابی هاانجمنوزه امر

کت مشار یبسترسازداوطلبانه و احزاب،  یهاانجمن، ایجاد و گسترش هر چه بیشتر درواقع. شوندیماجتماعی محسوب 

ه گمسون، سیلز، مایرون وینر و آلن تورن، . از دیدگاآوردیمرا فراهم  ترعیوسسیاسی و اجتماعی افراد جامعه در سطح 

ت، حاکمه و صاحبان قدر هیئت، و سوکیجامعه، از  یبدنهند به عنوان عاملین فعال میان توانمی هاانجمنو  هاهیاتحاداحزاب، 

 اندبارتع هاآندارند که برخی از  یادهیعداز سوی دیگر، نقش رابط یا میانجی را ایفا کنند. این نهادهای رابط، کارکردهای 

 از:

، سهم هاآنو با تفهیم حقایق اجتماعی به  شوندیمسبب شناساندن جامعه و ساختارهای اجتماعی آن به اعضای خود  -1 

 افراد دارند. یریپذجامعهبه سزایی در 

از  عبور یمرحلهدر  چراکهدر مشارکت اجتماعی و سیاسی بر عهده دارند؛  یمؤثر، نقش ارتباطی ادشدهینهادهای  -2 

 هانآمدرن، اعضای یک جامعه باید قابلیت و استعدادهای جدیدی به دست آورند تا با استفاده از  یجامعهسنتی به  یجامعه

ملیت انسانی را این نهادها عا ابقت پیدا نمایند. به عبارت دیگراز مشارکت اجتماعی و سیاسی مط یتردهیچیپبتوانند با انواع 

 .ندینمایمتقویت 

تغییر  که منجر به -و موجبات مشارکت بیشتر افراد در کنش تاریخی را  دهندیماین نهادها، شعور جمعی را افزایش  -3

ناشی از غلیان احساسات و هیجانات و انباشت نارضایتی جلوگیری  یناپختهو از بروز حرکات  آورندیمفراهم  - شودمی

 (. 172-156:  1326)غفاری و نیازی ،  کنندیم
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 یپرداختهساخته و  کهآنبه جای  اورند که مشارکت سیاسی و اجتماعیبر این ب1 "بسیج" یهینظر نظرانصاحب

سیاسی است و عدم تشویق مردم به این امر،  هایگروهتالش و فعالیت احزاب و  یجهینتفردی باشد،  ثمره و  یهایژگیو

و از  باشندمیسیاسی  ترگستردهبرای مشارکت  ایوسیلهاحزاب   2. از دیدگاه اسمیتگرددیم هاآنسبب کاهش تمایل 

در  یاتودهو منازعاتی که به سبب مشارکت  هااختالفند در مهار کردن توانمیگوناگون )سرکوب یا حمایت(  یهاراه

ات سیاسی ثب واقع شوند. هانتینگون، احزاب سیاسی را نهادهایی ضروری برای حفظ مؤثراست،  اجتنابرقابلیغسیاست 

واهان مشارکت سیاسی ، خندیآیم. به نظر وی، چون نیروهای جدید اجتماعی که طی فرآیند نوسازی به وجود داندیم

حزاب مشارکت سیاسی را جذب نماید. ا یندهیفزاثبات جامعه در گرو آن است که بتواند این سطح  رونیازاگسترده هستند 

صلی ند به عنوان ابزارهای نهادی اتوانمیشدن سطح مشارکت به وجود آمده باشند(  در صورتی که قبل از گسترده ژهیبه و)

نوعی  ی داوطلبانههاانجمنه و مشروع( عمل نمایند. در مجموع در جهت ساماندهی مشارکت سیاسی )به شکلی سازند

رش گست ینهیدرزمنی بسترسازی مناسب برای مشارکت سیاسی و اجتماعی افراد جامعه است و دارای آثار خرد و کال

اتصال  یزمینه با جذب همکاری و عضویت افراد طرفکاز ی هاانجمنباشد . این اد جامعه میمشارکت فعال و داوطلبانه افر

از طریق مشارکت فرد در امور اجتماعی و تقویت همبستگی  و از طرف دیگر آورندیمرا به جامعه فراهم  هاآنهر چه بیشتر 

کت، ( . تحقق مشار294: 1391)چلبی،  کنندیمافراد در جامعه کمک  یداوطلبانهش مشارکت فعاالنه و اجتماعی، به گستر

و زمانی مشارکت از حالت  باشدمیزیرا مشارکت واقعی به معنای سهیم شدن در قدرت  در گرو نوع نگاه به قدرت است

که آمادگی سهیم نمودن دیگران در قدرت از جانب صاحبان قدرت وجود داشته باشد و از طرف  شودمیساختگی خارج 

اشند فرایند توانمندسازی را داشته ب بهقدرت و ورود  یعرصهدیگر کسانی که خواهان مشارکت هستند نیز آمادگی ورود به 

 یک از اعضای جامعه است.  و مناسب در هر مؤثرکه این خود، در گرو وجود قابلیت و عاملیت انسانی 

 شهروندانتوانمندسازی  الگوهای -1-2-5-1-3-1-1

م نجاان اتوو رفیت از ظ یباالتر سطحتا به  کندیم کمک دممر که به ستا یچندبعدجتماعی ایند آیک فرزی نمندسااتو

برای  جتماعیا و شخصی ندگیز در کهبر موضوعاتی مردم اری ثرگذانایی اتو همچنین این عامل، .ست یابنددمختلف ر موا

و  شودمیشده فرض  کدر اغلب توانمندسازی یواژهادبیات توسعه، معنای در . دهدمیرا افزایش  شودمی تلقیآنان مهم 

این ، رموردنظبسته به جامعه و هدف  یاپروژه. بر همین اساس در هر برنامه و گرددینمارائه از آن تعریف دقیقی  جهیدرنت

                                                      
1 mobiliation 

2 smith 
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مختلف علمی، اجتماعی و  یهاحوزه. از سوی دیگر، کاربرد این واژه در شودمی کاربردهبهمختلفی  یهاصورتواژه به 

 گرددیمروزافزونی در حال گسترش است که نتیجه آن تنوع بیشتر تعاریفی است که برای این واژه ارائه  طوربه، اقتصادی

س نظریه ها و الگوهای اندیشمندان در خصوص بر این اسا .مبین اهمیت و ارزش آن در ادبیات معاصر توسعه است که خود

 منعکس می باشد :  4جدول توانمندسازی شهروندان در 

 و توانمندسازی: نظریات اندیشمندان و نظریه پردازان حوزه مشارکت  4جدول 

 معیارها شاخص ها نظریه ردیف

 نظریه فیترمن 1

 یتوانمندساز مهمترین رکن عنصر آگاهی  آموزش

 و رهبری است تیدیگران برای به عهده گرفتن مسئول نمودنآماده  توانمندسازی )تسهیل گری(

 حمایت
موفقیت آمیز بودن طرح ها و برنامه ها با مشارکت مردم و حمایت 

 و برنامه ریزان از شهروندان میسر است دولت

 آشکارسازی
جدید  ادراکسبب ایجاد بینش یا یک نوع روشنگری است که 

ی گروهی، در فرآیند تعیین هاتیفعال، ساختارها و هانقشی درباره

 .گرددیمی بهبود برنامه هاجنبهارزش و 

 آزادسازی
و  هانقشی، عملی ناشی از آزاد بودن یا آزادی شدن فرد از آزادساز

 باشد. می اشگذشتهی هاتیمحدود

 سانوف   2

 ی پیادهدهایبازدی خبری و هارسانه، هاشگاهینمانظیر برگزاری  یسازآگاه یهاوهیش

 ینظرخواههمچون پرسشنامه و  میرمستقیغ یهاوهیش

 و جلسات مردمی هاکارگاهمانند برگزاری  تعامل گروهی یهاوهیش

 ی نظرسنجیبرگهنظیر تلویزیون مشارکتی و طراحی   ریپذانعطافآزاد  یهاوهیش

 ی یادداشت، تکنیک گروه اسمی و فرایند رینگیهابرگهنظیر گالری،  طوفان ذهنی  یهاوهیش

3 
و  ونتیکر یدو سطح کیتکن

 یسکولیپر

 آگاهی رسانی یهاکیتکن

عمومی طرح، گزارش بلند، فرستادن  و ارائه  هاشگاهینمانظیر 

، یارسانهی هابستهی، طیمحستیزی مهم فنی یا مدارک مهم هاگزارش

ی روزنامه ، تبلیغات، معرفی به هامهیضمکنفرانس خبری، خبرنامه، 

 هانیاهای شهروندی و فنی و مانند گروه

 مشارکتی  یهاکیتکن

های های مشاور، تابلوهای اعالنات کامپیوتری، گروههمچون گروه

ی عمومی، هااستماع، هاییگردهمامتمرکز، خطوط مستقیم، مصاحبه، 

ه کار ی، نظرسنجی، گروپرسهمه، تلویزیون کابلی/تلویزیون ،هاکارگاه

 هانیاو جز 

 ی جردن و همکارانبندطبقه 4

  ی انتشار اطالعاتهاوهیش

  ی اطالعاتآورجمعی هاوهیش

  ریزی نوآورانهی برنامههاوهیش

  ریزی واکنشیی برنامههاوهیش

  ی تصمیم سازیهاوهیش

  های پشتیبانی از فرایند مشارکتشیوه

5 

ی هبربستی منطبق بندطبقه

 مشارکت

 

  انتشار اطالعات

  دریافت اطالعات

  و مردمارتقای تعامل میان برنامه ریزان 

 (  63:  1563) منبع : مهندسین ماور مآب بر اساس برک پور، 
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با بررسی اسناد کتابخانه ای مشخص گردید که نظریه توانمدسازی فیترمن از آن جهت که به صورت سلسله مراتبی زمینه 

داولترین شیوه های توانمندسازی می باشد و شاخص های توانمندی شهروندان را فراهم نموده و از دیگر سو یکی از مت

این نظریه سازگاری بیشتری با مفاهیم توانمدسازی دارد، لذا این نظریه به عنوان نظریه منتخب در فرآیند توانمندسازی 

 بوشهر پیشنهاد می گردد و در ادامه به تشریح شاخص های این نظریه می پردازیم :

 نظریه فیترمن -1-2-5-1-3-1-1-1

یک فرآیند  توانمندسازیفیترمن،  یدهیعقتوانمندسازی است . به  ٔ  نهیدرزم هاهینظررمن یکی از مشهورترین فیت یهینظر

تا به سطح باالتری از ظرفیت و توان انجام امور مختلف دست یابند و از  کندیماست که به مردم کمک  یچندبعداجتماعی 

ی، در زندگی شخصی و اجتماع ، هاآنبرای  که گرددیمتوانایی اثرگذاری آنان بر موضوعاتی موجب افزایش  ،طرف دیگر

 (. 27-24:  1323دارای اهمیت است )محقق معین ،

 :داندیمبه شرح زیر توانمندسازی را مشتمل بر فرآیندی پنج سطحی ، ( 2444فیترمن )

 آموزش  (Training)   هدف یعهجامبر بهبود خوداتکایی  تأکیدبا ؛. 

 (یگر لیتسه)  یتوانمندساز (Empowerment -Facilitating)  عمومی  یهاییراهنما یسازفراهمبر  تأکیدبا ؛

 .مشکالتشان یبندتیاولوهدف به سمت شناخت و  یجامعهو سوق دهی اعضای 

 حمایت (Advocacy)  افراد ت دولتی از پیشنهادا اندرکاراندستبر ایفای نقش حمایتی وابستگان و  تأکیدبا ؛

 .توسعه ینهیدرزممحلی 

 آشکارسازی (Illumination)  یجامعه، روشن گری و ایجاد انگیزه در میان اعضای یسازآگاهبر  تأکیدبا ؛ 

 .هدف برای همراهی با دیگر عوامل برنامه

 آزادسازی (Liberation)  ع : شته )همان منببر فرصت سازی خودخواسته و رهایی فرد از قیدهای گذ تأکیدبا ؛

34.) 

د توانیم، ریزیبرنامهعملیاتی آن، در هر نوع شیوه  یهاشاخصتوانمندسازی یک رویکرد کاربردی است که بر اساس 

 قرار گیرد.  مورداستفاده

: از اندعبارتکه  میدهیمقرار  موردتوجهسطح را  مربوط به هرفیترمن، اصول  یهینظر یگانهپنجضمن بررسی ابعاد 

، یسازتیظرف، عدالت اجتماعی، دانایی محلی، راهبردهای مستند، ساالرانهمردمبهبود، تعلق اجتماعی، فراگیری، مشارکت 

 .باشندمی شهروندانتوانمندسازی  یچندوجهابعاد  یکنندهانیبیادگیری سازمانی و پاسخگویی که همگی 
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 آموزش  -1-2-5-1-3-1-1-1-1

نقش مهمی دارد، زیرا داشتن اطالعات به معنای قدرت داشتن است )توانا بود هر که دانا  یتوانمندسازعنصر آگاهی در 

ر تحقق این ناظر ب ییخوداتکاو اطالعات فراهم سازد.  یآورفناز  یریگبهرهبود(. توانمندسازی ابزارهایی را برای استفاده و 

ند تا خود را در فرای گرددیمراهبر فرآیند توسعه است و سبب  شانیهاکوششات و باور و اعتقاد در مردم است که اقدام

آن را هدایت و تقویت  توانمیاز درون است ولی از بیرون  ییخوداتکاتوسعه و تحول جامعه سهیم بدانند. اگرچه ظهور 

، ییوداتکاخا کرد. با تقویت آگاهی و آن را اعط توانمیولی ن د یاد گرفته شودتوانمینمود. به تعبیر بورکی خوداتکایی 

. شوندیمو افراد تبدیل به شهروند  ابدییممشارکت از سطح فردی )که افراد در آن حالت مشتری دارند( به سطح جمعی ارتقاء 

. روان باشندیمدیگری  یکنندهتیتقو، عناصر اصلی توانمندسازی با یکدیگر ارتباط تعاملی دارند و هر یک یطورکلبه

و قدرت، به تبیین مشارکت اجتماع محلی  2اجتماعی یهایندگینما،  1هویت یمؤلفهاز سه  یریگبهرهناسان اجتماعی، با ش

و در  کندیم، توسعه پیدا برخوردارندمنابعی که از آن  ینهیدرزمو معتقدند که از طریق مشارکت، آگاهی افراد  پردازندیم

 .گرددیمعمومی اعتمادشان به دیگران تقویت  یحوزه

 گرددیم هابرنامهدر متن  هاآنو قرار گرفتن  مؤثرترآموزش دهی به شهروندان و افراد درگیر در برنامه ، موجب مشارکت 

و  دو مشکالتی که درگیر آن هستند، دست یابن مسائلشناسایی  ینهیدرزمتا شهروندان به دیدگاهی روشن  شودمیو سبب 

ی خود و آگاه وحقوقحقرا رفع کنند و این مهم جز با آگاهی از  هاآننمایند و  یریگمیتصمبتوانند خود، در آن راستا، 

 .شودمینسبت به موضوعاتی که الزم است در آن مشارکت داشته باشند میسر ن

 

 حمایت -1-2-5-1-3-1-1-1-2

مختلف در دنیا، گواه این حقیقت است که  یهاپروژهو  هاطرح ینهیدرزمتجربیات مشترک در توانمندسازی جامعه 

خرد و کالن، جز با مشارکت مردمی میسر نیست و شهروندان نیز جز با فرآیندهای  یهابرنامهو  هاطرحبودن  زیآمتیموفق

ت یتی دولمگر با حضور نقش حما ابدیینمتوانمندسازی، قادر به مشارکت در فرآیندهای برنامه نیستند و این مهم نیز تحقق 

  را از هم گسیخته دید. هاآن توانمیاست که ن وستهیپهمبهو برنامه ریزان و در کل تصمیم گیران. این یک چرخه 

                                                      
1 IDENTITY 

2 Social representations 
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 آشکارسازی -1-2-5-1-3-1-1-1-3

 دراکاو روشنگری در تجربیات است که سبب ایجاد یک بینش یا  دارباشیبآشکارسازی، یک نوع چشم باز کردن، 

 .گرددیمبهبود برنامه  یهاجنبهگروهی، در فرآیند تعیین ارزش و  یهاتیفعال، ساختارها و هانقش یدربارهجدید 

 ینهیشیپ. برای مثال، در سطح فردی، یک مدیر با داشتن حداقل شودمیتوانمندسازی در برخی از سطوح موجب روشنگری 

و  بودن صیتشخقابلمفاهیمی چون: سنجش پذیر بودن،  یدرباره، اطالعات خود را هابحثد ، ضمن توانمیپژوهشی، 

بهبود بخشد و این امر، تنها برای او، یک روشنگری یا آشکارسازی نیست، بلکه روشنگری  هاشاخص یدرباره، یسازهیفرض

درباره  ند، فرصت فکر کردنتوانمیروشنگری ست که اعضای آن گروه  نیبعدازابرای یک گروه با همان کیفیت است. 

 یهتجرببرای فرضیات را به دست آورند و این  ییهاآزمونو  هاهیفرضو ارتقاء بخشیدن به وضعیت کاری و  مسائل

ژوهشی پ سؤاالتکه درگیر تجربه کردن اولین  آوردیمآشکارسازی، شور فکری مشابهی در هر یک از کسانی به وجود 

)محقق معین ،  دینمایمعنوان شهروندانی که درگیرند، ایجاد و چنین فرایندی، یک اجتماع پویا از یادگیرندگان به  باشندمی

1323  :27 .) 

 آزادسازی -1-2-5-1-3-1-1-1-4

برای   قدرتمندی یکنندهد رها توانمی. توانمندسازی کندیمفراهم  یآزادسازبرای سطح  ییهاهیپاآشکارسازی، اغلب، 

 یهاتیمحدودو  هانقشا آزادی شدن فرد از ، عملی ناشی از آزاد بودن ییآزادسازنیروهای رها ساز در جهت بالندگی باشد. 

جدید از خود و دیگران است. بسیاری از مواردی که  یهایسازمفهوم یدربردارنده، اغلب، یآزادساز. باشدمی اشگذشته

مفید  یهاراهکمک به مردم برای تقویت زندگی و یافتن  ینحوه یدهندهنشانتوانمندسازی مطرح شد،  یدربارهتاکنون 

ان . این مطالب همچنین نشگرددیمسنتی منجر  یهانقشاز انتظارات و  هاآنبرای ارزشیابی خودشان است که به آزاد شدن 

انداز  چشمکیجدید، دیدن منابع موجود در  یهافرصتد مشارکت را در جهت یافتن توانمیچگونه توانمندسازی  دهندیم

 ( 22جدید برای مردم یاری نماید. ) همان منبع :  یهاتیهوو  هانقشروشن و نو و بازتعریف 

دیگری نیز  یهایدبنطبقهو  هاکیتکنمیزبان ارائه کرده است،  یجامعهکه فیترمن برای توانمندسازی  یبندطبقهعالوه بر 

 شارهرداموو تصمیم سازی،  یریگمیتصم، ریزیبرنامهمختلف فرآیند  یهابخشدر منابع مختلف، جهت ورود مردم در 

 :گرددیمزیر ارائه  یهایبنددستهاست که در قالب  قرارگرفته
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 تسهیل گری –توانمندسازی  -1-2-5-1-3-1-1-1-5

دیگران  نمودنگر، آماده تسهیل یفهیوظ شود.زمام امور به دست گرفته  کهنیابدون است راهی برای رهبری  یگر لیتسه

 دهندیمفعالیت خود را، اغلب، در داخل اجتماعات محلی انجام  1تسهیل گران .و رهبری است تیمسئولبرای به عهده گرفتن 

با  و نیز همکاری هاآن وکارکسببه  یدهجهتبیشتر فراهم آوری و پشتیبانی و راهنمایی مردم محلی و  هاآنو فعالیت 

ت داخلی و محلی خود، مشارکتوسعه، با توجه به نیازهای  یهابرنامهو  هاپروژهبومی است تا این افراد بتوانند در  هایگروه

ب برای مناس یهافرصتتسهیل گران، شناساندن مشکالت کلیدی و فراهم ساختن  یهاتیفعالو همکاری نمایند. از عمده 

تا، از این طریق، با درک صحیح مشکالت و  باشدمیمشارکتی شرکت دارند،  یهابرنامهشهروندان، به ویژه آنان که در 

اصلی تسهیل گران، آگاهی  یهارسالتمشارکت گام بردارند. از  ینهیبهنند در جهت منطقی و پیش رو، بتوا یهاچالش

و منابعی است که در اختیار دارند و از این  هامهارتبخشی و تشویق شهروندان و سهیم کردن آنان در مشارکت، بر حسب 

 . مشارکت، در زندگی دیآیمزندگی فردی و جمعی شهروندان، پدید  یهاعرصهمشارکتی، در تمام  یهیروحطریق، نوعی 

 یهاتافیرهگفت بدون  توانمیزیست آنان، دارای اثرات مثبت و درازمدتی است و  یمنطقهفردی و جمعی شهروندان و در 

 ( 21-73:  1391جامع، دشوار است.  )رحیمی و دیگران، یتوسعهبه اهداف  یابیدستمشارکتی، 

 (تسهیل گری توانمندسازی )  یهاکیتکنو  هاوهیش

 تفادهمورداسبرای اجرای روش  ییهاروالدر هر روش مشارکتی است و شامل ابزارها و  دهندهلیتشکجزئی  تکنیک تنها

و  ییجومشارکتعملی در فرآیند  یهاروشو  هاکیتکندر گزارش حاضر به دنبال آن هستیم تا  ازآنجاکه. باشدمی

نوین  یاهروشالگوها و  ،هاکیتکنبه بیان  یرونیازا ی قرار دهیمموردبررستوسعه را  توانمندسازی شهروندان در تحوالت

 .میپردازیماست   شدهارائهمختلف  تسهیل گری که در منابع

ه در ادامه است ک نمود که هر یک شامل مواردی یبندطبقه توان در سه دسته به شرح زیرتسهیل گری را می یهاکیتکن

 تشریح خواهد شد :

 برای تبادل اطالعات ییهاکیتکن 

 برای دریافت بازخوردها ییهاکیتکن 

 برای جمع کردن مردم در کنار هم ییهاکیتکن 

                                                      
1 -Animateurs 
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  دسته بندی فوق در  3پایه ای تسهیل گری که منجر به توانمندسازی ذینفعان می باشد در  یهاکیتکندر ادامه

منعکس شده است، قابل ذکر است که این تکنیک ها در شیوه های اجرایی منطبق بر دو گونه مشارکت  2نمودار 

 فیزیکی و مجازی می باشند که در کتب نظری به آنها اشاره شده است : 
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 ییاجرا کردیبا رو  یگر لیتسه نینو یها کیها و تکن وهیش:  2نمودار 

                            

                                        )          ( 

بازخوردها دریافت جهت هایی تکنیک

             
         
            
          

            

  
  

 
     

 
   
 

 
  
 

 
  
  

 
     

 
   

 
  
  
 

 
  

 
    

  
   
 

 
 
   
  

 

             
         
            
          

            

 
 ( 153تا  33:  1533( و ) احمدیان و قربانی ،  153-63:  1531برک پور، بر اساس ) منبع :
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مباحث توانمندسازی برنامه آمایش استان، به دلیل ماهیت گسترده و غیرمعمول ، در برنامه ریزی های کالن همچون 

و مشارکت جویی از آنان متفاوت تر از شیوه ها و متد معمول حوزه های برنامه ریزی و مشارکتی می باشد، از سوی ذینفعان 

ه است، کالن منطقه ای ورود پیدا کرددیگر از آنجایی که مباحث مشارکتی برای نخستین بار است که در برنامه ریزی های 

لذا می بایست از متدی استفاده نمود که در کنار کارایی الزم در مقیاس های کالن منطقه بتوان پیشنهادهای اجرایی الزم را 

نیز عنوان نمود. بر این اساس به نظر می رسید که  شیوه های مشارکت مجازی و شیوه های غیر حضوری مناسبت بیشتری با 

ارکت جویی از ذینفعان آن هم در سطح کالن داشته باشند، از سوی دیگر آنچه که مسلم می باشد شیوه های مشارکت مش

حضوری از جمله شیوه های پانل و یا جلسات طوفان مغزی طی تجربیات بسیار موفقی که وجود داشته ، بازده خود را نشان 

ا را نادیده گرفت، گرچه دایره مشارکت ذینفعان در شیوه های مشارکت داده و نمی توان تاثیر بسیار زیاد این گونه شیوه ه

حضوری بسیار کمتر و محدود به طیف خاصی از نخبگان و خبرگان خواهد شد ولی تاثیر شگرف هم افزایی فکری و 

 بازخوردی که در این قبیل  شیوه ها وجود دارد اجتناب ناپذیر است . 

فته از مطالعات و تجربیات شهری و منطقه ای دیگر و مشورت با اساتید حوزه های از این روی با بررسی های صورت گر 

آمایش و علوم اجتماعی این جمع بندی حاصل شد که می توان از هر دو شیوه مشارکت های حضوری و مشارکت های غیر 

 ش ما را در مسیر اجرایحضوری بهره جست ، لذا در این راستا سعی بر این شد تا مباحث نظری گفته شده در این گزار

 فراگیرتری از شناخت و ارائه الگوهای پیشنهادی و اجرایی در زمینه مشارکت جویی از ذینفعان قرار دهد. 

همانگونه که بیان گردید سعی بر آن شد تا از هر دو شیوه مشارکت الکترونیکی و مشارکت های حضوری در این فرآیند 

مبنای اقدام عمل مشاور در " ب"و  "الف"شیوه های نظری و اجرایی دو رویکرد بهره گرفته شود. ازین روی در تطبیق 

  اقدامات اجرایی قرار گرفته که در ادامه منعکس می باشد :



تحل  یربرس  بوشهرسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان   
 یمشارکت شهروند لی و 

 

36 

  م 5002212B0021300309RE103960629کد گزارش :  

 

 کارگاه و ... –همایش  –: پانل و میزگردهای تخصصی  حضوریمشارکت روش ها و تکنیک های  -الف 

کل این دسته شامل تکنیک های می شود که به صورت مجازی : در  غیر حضوریمشارکت روش ها و تکنیک های  -ب 

جلسات  –و با استفاده از ابزار کامپیوتر به تعامل با ذینفعان مبادرت می کند ، تکنیک هایی چون روش دلفی ) دلفی مجازی ( 

 جلسات کامپیوتر محور و ..... –وب محور 

             
                 
            

     

       
     

       
     

 
در ادامه روش های به کار گرفته شده در فرآیند مشارکت پذیری برنامه آمایش استان بوشهر در دسته بندی فوق ارائه 

 شده است : 

 انواع روش ها و تکنیک های مشارکت حضوری:الف ( 

ادامه  ردر تکنیک هایی که مرتبط با مشارکت حضوری هستند روش های متداول و غیر متداول بسیاری وجود دارند که د

 منعکس شده است :   5جدول برخی از آنها در 

 : تکنیک ها روش ها و متدهای مشارکت حضوری  5جدول 

 حضوری ذینعانتکنیک های مشارکت 

 1ادارات پاسخگو
  2گانهپنجتکنیک چه های 

 

 4یارسانهی هابسته 3ضمایم روزنامه

                                                      
1 - Field office 

2 -Five What 

3 - Newspaper inserts 

4 - Press releases 
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 حضوری ذینعانتکنیک های مشارکت 

 مشکل/ درخت راهکار/ تکنیک کارت ی درخت وهیش / طوفان ذهنی 1شیوه بارش افکار

 3همایش 2برگزاری نمایشگاه

 5ی چاپیرساناطالعی هاکیتکنابزارها و  4جلسات فضای باز

 7تورها و سفرهای کاری 6برگزاری کارگاه

 9یرساناطالعجلسات توجیهی/  2بانک اطالعات

 11ی اطالعاتی اصلیهاتماس 14ی گردشیوگوهاگفت

 13ی جهانیهاکافه 12/ میزگردهای تخصصیهاپانل

 15خطوط مستقیم 14ی اطالعاتیهاوسکیک

                                                      
1 -Brain Storming 

2 - Fairs&Events 

3 - Symposia 

4- Open space meetings 

5 - Printed public information materials 

6 - Workshops 

7 - Tours&field trips 

2 - Information Repositories 

9 - Briefings 

14 - Revolving conversations 

11- Central information contacts 

12 - Expert panels 

13 - World cafes 

14 - Information kiosks 

15 - Hot lines 



تحل  یربرس  بوشهرسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان   
 یمشارکت شهروند لی و 

 

32 

  م 5002212B0021300309RE103960629کد گزارش :  

 

 حضوری ذینعانتکنیک های مشارکت 

 2ی تخصصیهاتهیکم کار وهای گروه 1کنفرانس خبری

 4ی بازخانه 3ی دوستانههاگپ

 6ی مطالعهچرخه 5روند تحقیق تشویقی

 2دادرسی عمومی 7شهروندی منصفه ئتیه

 14ی متمرکزگفتگوها 9ی مشورتیوگوهاگفت

 12فرایند تنگ ماهی 11ی تحقیق آیندههاکنفرانس

 ( 139:  1533) احمدیان و قربانی ، و (  133 - 63:  1531) برک پور ، منبع : 

همانگونه که مشاهده میشود روش ها و متدهای بسیاری در زمینه مشارکت حضوری ذینفعان وجود دارد که هر کدام از 

آنها تعاریف مستقل و کاربردهای خاص خود را داشته که از حوصله این گزارش خارج می باشد ، لذا موارد و روش هایی 

مطالعات منطقه ای داشته و می توان در سطح محدود از مشارکت  را که مطابقت بیشتری با مشارکت جویی ذینفعان در سطح

                                                      
1 - News conference 

2 - Task forces- expert committee 

3 - Coffee klatches- kitchen table meetings 

4 -.Open houses 

5 - Appreciative inquiry processes 

6 - Study Circle 

7 - Citizen juries 

2 - Public hearing 

9 - Deliberative dialogues 

14- Focused conversations  

11 - Future search conferences 

12- Fish bowl processes 
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خبرگان و نخبگان بهره جست ) بر خالف روش های الکترونیکی که این قابلیت را دارند تا در سطح بسیار وسیعتر و نامحدودی 

 ر خواهند شد: ر ادامه تفسیبه مشارکت جویی از ذینفعان بپردازند ( و همچنین کاربرد بیشتری در طرح های مشابه داشته اند د

 : 1/ میزگردهای تخصصیهاپانل

ها، یر از پانلهای گذشته، تقریباً استفاده فراگدر دهه افتهیانجامدر فرآیند  آینده نگاری مشارکتی و بویژه  هایمرور فعالیت

تی تعریف، فعالی . مشارکت حضوری بر حسبدهدیمرا نشان  های متخصصانهای مرکب ذینفعان و چه پانلچه پانل

عه ها را در میان مجموهای موجود باشد. این شرایط، استفاده از پانلاست که باید مبتنی بر بهترین شواهد و قضاوت

تصمیم  تنهانهانل . پکندیمی، به انتخابی طبیعی تبدیل نگرندهیآهای موجود برای متولیان مشارکت بویژه در بخش روش

رای مباحثه های ایده آلی بآیی گرد همبلکه  ) ذینفعان (  گشایدبالقوه به روی صدها نفر می طوربهگیری برای مسائل را 

 مشارکتی هایها در بسیاری از پروژه. به این دلیل پانل) بستری برای شکل گیری طوفان فکری (  های عمیق استو بحث

 قرار دارند. ، فرآیند مطالعات و اقدامات در مرکز

نفر است که در مدت زمانی معین در مورد آینده موضوعی  24تا  12ز جمعی از خبره و متخصص بین هر پانل متشکل ا

 توانندیمنیز  یارحرفهیغافراد بنا به ضرورت و سطح تخصص ها . در پانلپردازندیمکرده و به مشورت  تأمل مشخص

هایی، ص و خبرگی نداشته باشند. چنین پانلها ممکن است به معنای واقعی، تخصاعضای پانل درواقعباشند.  حضورداشته

که سهم و منفعتی در نتایج فرآیند پانل دارند و در بعضی مواقع نماینده یک سازمان خاص هستند،  یافراداز ذینفعان یعنی 

ها  انلالبته در بسیاری از پها است.ها در گروهتجربیات کاری چنین افرادی، معیار عضویت آن معموالً .شوندیمتشکیل 

بویژه میزگردهای تخصصی نیاز به تخصص ذینفعان متناسب با موضوع برگزاری پانل می باشد تا مباحث به حاشیه نرفته 

 و خروجی قابل قبولی حاصل شود. 

 / طوفان ذهنی :2شیوه بارش افکار

 .  کندیمراه خالقیت تیمی را باز  هاپانلو  هاکارگاهدر  شدهطرحیی فکری در مورد مسائل افزاهماین شیوه با ایجاد  

یک ابزار شناخته شده است که به شما در ایجاد راه حل های خالقانه برای یک  (Brain Storming) وش طوفان فکریر

شکنی کنید و الگوهای  کند . روش طوفان فکری به ویژه هنگامی بسیار مفید است که شما بخواهید سنتمسأله کمک می

 . ا تغییر دهید طوری که بتوانید به روشی نو به همه چیز بنگریدتفکر تثبیت شده ر

                                                      
1 - Expert panels 

2 -Brain Storming 
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با این  ،حل مسأله از آن استفاده نمائید از انواع تجارب اعضای تیم بهره بگیرید و در نماید م از این روش استفاده اگر تی

بدست  استکه با آن روبرو ای  د راه حل های بهتری برای مسألهتوانمیتیم آید یعنی های بسیاری بدست می کار ، ایده

 . دآور

 نظر  ودشاعضای تیم برای راه حلی که در نهایت انتخاب می کهکند می این امکان را فراهم همچنین روش طوفان فکری 

دیگر کند با یکاند.( دیگر اینکه روش طوفان فکری به اعضای تیم کمک می خود ارائه داده آنها که حلهایی راه)خواهی کنند 

نمایند. این شیوه به صورت پایه نظری در فرآیند تشکیل پانل های د شوند و در محیطی مثبت و پر ثمر مشکالت را حل متح

 .شده استدر نظر گرفته  برنامه آمایش بوشهر

 : 1همایش

 جلسه و یا کنفرانسی به منظور بحث در مورد موضوعی مشخص با چندین سخنگو است.

 : 2برگزاری کارگاه

ات و ی اطالعارائهی که ممکن است شامل ررسمیغجلساتی که با جمعی از برگزیدگان  مردمی به صورت  رسمی و یا 

 .ابدییمیا نمایشگاه باشد و عموماً با تعامل میان گروه پایان 

 :مجازی( انواع روش ها و تکنیک های مشارکت  ب

رنامه آمایش بسیار گسترده است، جهت مشارکت جویی از همانطور که پیشتر نیز اشاره گردید ، از آنجایی که سطح ب

ذینفعان می بایست از شیوه ها و متد جدید و با بهره گیری از تکنولوژی های نوین بهره جست. در این راستا پس از تحقیقات 

سترده شیوه گ که مناسبترین شیوه جهت تعامل با ذینفعان در سطحابخانه ای و نظرات کارشناسی این جمع بندی حاصل شد کت

های غیر حضوری و با شیوه ها و متد کامپیوتر مبنا می باشد . بر این اساس تمرکز بیشتری بر روی متد و شیوه های مجازی 

 نفعانیذشیوه در تعامل با  نیترمناسبجهت دریافت  6جدول ی مشارکت الکترونیکی در هاکیتکننمودیم و در ادامه، انواع 

 استان منعکس می باشد :

 : انواع روش ها ، مئد و تکنیک های مشارکت الکترونیکی  6جدول 
 ) مجازی ( الکترونیکیتکنیک های مشارکت 

 وبالگ تلویزیون دیجیتال )بدون امکان دریافت بازخوردها(

                                                      
1 - Symposia 

2 - Workshops 
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 ) مجازی ( الکترونیکیتکنیک های مشارکت 

 2کستپاد 1گفتگوی تصویری

 تیساوب
 3آنالین یهایبازی و سازهیشب

 

 5یاچندرسانهپیامک/ پیامک  4خوراک ار اس اس

 7فرم مشارکت آنالین 6ی فوریرسانامیپ

 5چت )با امکان دریافت بازخوردها( 8وبکست

 11پست الکترونیکی / فهرست مکاتبات 10آنالینپرسشنامه / نظرسنجی 

 12اشتراک عکس و تصویر

 

 13ی اجتماعیهاشبکه

                                                      
1 - Video Conference 

 ی مصطلح در وب و دنیای مجازی است که در زبان فارسی معادلی برای آن وجود ندارد . اواژه(  Podcastپادکست  ) - 2

3 - Online Games and simulations 

4 - RSS Feed  

5 - SMS/MMS 

6 - Instant Messaging 

7- Online Input Form 

 برای این واژه معادلی در زبان فارسی وجود ندارد - 2

ادل فارسی که بر پایه نوشتار است ، بنابراین مع شودیماین واژه در محیط مجازی به نوع خاصی از گفتگو اطالق  کهییازآنجاچت در زبان فارسی به معنای گپ و اختالط است ولی  - 9

 است .  شدهادهاستفدر فارسی نیز مصطلح است  کهآنآن گویای مفهوم کامل آن نبوده و ناگزیر در متن از واژه انگلیسی 

14 - Online questionnaire/ Survey 

11 - Mailing List 

12 - Photo/ Video community 

13 - Social Networking Site 
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 ) مجازی ( الکترونیکیتکنیک های مشارکت 

 2یبندرتبهابزار ارزشیابی و  1ویکی

ی هاپانل/   3مجازی نظرتبادلجلسه بحث و 

 مجازی بر مبنای تکنیک کامپیوتر مبنا
 4نظرسنجی سریع

 (132تا  Institut fur Informations Management Bremen GmbH,2008  ،1391  :134)برک پور به نقل از  منبع :  

تعمیم و تغییر مفهوم مشارکت در فرآیندهای شورایی و دموکراتیک اجتماعی است  یرندهیدربرگمشارکت الکترونیکی، 

تعهد  یظهالحمقابل. مشارکت الکترونیکی پاسخی است به کاهش ردیپذیم ریتأثارتباطات و اطالعات  یآورفنکه از 

رفع این  که برای یابالقوه حلراهو افت مشروعیت نهادهای سیاسی و  هاآنسیاسی، قطع ارتباط میان شهروندان و نمایندگان 

جدیدی  یهافرصتکه امکانات و  باشدمیاینترنت  یآورفنارتباطات و اطالعات و به ویژه  یآورفنمشکالت  وجود دارد،  

 گوناگون فراهم نموده است. یهاتیفعالر را برای مشارکت مردم د

بر این اساس با بررسی شیوه های مختلف مشارکت مجازی جهت بهره مندی از مشارکت طیف وسیع ذینفعان در سطح 

مطالعات استان روش های منتخبی که سازگاری بیتشری با مبانی فوق داشته و انتظارات برنامه آمایش است در ادامه مورد 

 فته است : تفسیر قرار گر

 ) نظر سنجی های آنالین ( : .5کامپیوتر محور ینظرسنج

یی استاندارد ذخیره و ارسال شوند. این قبیل نظر سنجی ها که می توانند در چارچوب هافرمتوانند در قالب اطالعات می 

پرسشنامه ای دلفی نیز ظاهر شونداین قابلیت را دارند که عالوه بر مزیت الکترونیکی بودن با چارچوب پاسخ سریع نیز طراحی 

یی هااسخپمشخص مطرح و  سؤال، یک معموالً، هاینظرسنجشده تا زمان بسیار کنتری از مشارمت جویان گرفته شود. در این 

 گونهنیاشود. و یا پس از طرح سوال کوتاه گزینه هایی مشخص پیش روی خواننده قرار می گیرد.  نتایج کوتاه پیشنهاد می

 .شوندیم، غالب اوقات، بسیار سریع آماده ارائه هاینظرسنج

                                                      
 این کلمه معادل فارسی ندارد -  1

2 - Ranking / Rating tool  

3 - Virtual Discussions Meeting / Computer assisted pannel 

4 - Quick Poll 

5 - Computer- based polling 
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 1تکنیک دلفی و دلفی مجازی

روش  و نیز دشواری ارتباط با نخبگان یک هاپرسشنامهبودن فرآیند ارسال و دریافت  برانزمدلفی کالسیک به دلیل 

و دریافت پرسشنامه از طریق اینترنت، این  ارسالبا وجود ارتباطات مجازی و امکان  حاضراما در حال ؛ بود برزماندشوار و 

 شدهیطراحاینترنتی ویژه ارسال و دریافت پرسشنامه  یهاتیسا. به این منظور شودیمبه صورت مجازی انجام  عموماًروش 

 .شوندیم کاربردهبهو با عنوان دلفی مجازی 

، روش تخصصی برای ارزیابی فناوری است . این روش بر پایه شیوه های خالقانه حل  ترفرآیند دلفی با نگاهی کلی 

مساله علمی بنا شده است و در تحلیل فناوری سیستم ها به طور خاص کاربرد دارد . ارزیابی فناوری را می توان به دو بخش 

 و از آن می توان برای تعریف یکروش های کمی و کیفی تقسیم کرد که روش دلفی خصوصیات هر دو دسته را داراست 

 زمینه مورد تحقیق و یا پیش بینی و ارزیابی فناوری استفاده نمود . 

در بررسی دلفی ، با روش نظام مند ، دیدگاه و ارزیابی متخصصان گزینش شده معلوم می شود . نتایج دلفی یک یا چند 

را در سایه عقاید دیگر متخصصان امتحان کرده و در  خودات بار به متخصصان ارائه می شود تا به آنها اجازه داده شود نظر

صورت لزوم آن را اصالح کنند . موفقیت این روش بستگی به انتخاب متخصصانی دارد که از آنها سوال می شود . بهترین 

 افراد کسانی هستند که آگاهی کافی در یک زمینه داشته ولی در آن زمینه درگیر نیستند . 

. تی مناسب به منظور تصمیم گیری اسلفی کشف ایده های خالقانه و قابل اطمینان و یا تهیه اطالعاتهدف اصلی روش د

روش دلفی فرآیندی ساختار یافته برای جمع آوری و طبقه بندی دانش موجود در نزد گروهی از کارشناسان و خبرگان است 

 . ردها و نظرات دریافتی صورت می گیترل شده پاسخ در بین این افراد و بازخورد کن هاییکه از طریق توزیع پرسشنامه 

 می توان روش دلفی را در موارد زیر خالصه نمود :  بندیدر یک جمع 

  رویکرد یا روشی سیستماتیک در تحقیق برای استخراج نظرات از یک گروه متخصصان د مورد یک موضوع یا دلفی

 یک سوال است . 

 سال چند دور پرسشنامه برای اعضای یک گروه با حفظ گمنامی پاسخ دلفی رسیدن به اجماع گروهی از طریق ار

 دهندگان و بازخورد نظرات به اعضای گروه است . 

  روش دلفی به منظور نمایاندن همگرایی یا واگرایی نظرات و عقاید کارشناسان در خصوص موضوعات مختلف به کار

 می رود . 

                                                      
1 - Delphi processes / Virtula Delphi 
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 ظرات در موارد ذهنی بودن موضوع و استفاده از پاسخ های نوشتاری دلفی روش مطالعه چند مرحله ای برای گردآوری ن

به جای گرد آوردن یک گروه متخصص است که طی آن اجماع افراد با امکان اظهار نظر آزادانه و تجدید نظر در 

 . با تخمین های عددی به دست می آیدعقاید 

  دلفی یک فرآیند قوی مبتنی بر ساختار ارتباطی گروهی است ، به طوری که در مواردی که دانشی ناکامل و نامطمئن

 در دسترس است ، مورد استفاده قرار می گیرد و قضاوت به متخصصان آن حوزه سپرده می شود . 

ش دشوار یز دشواری ارتباط با نخبگان یک روو ن هاپرسشنامهبودن فرآیند ارسال و دریافت  برزماندلفی کالسیک به دلیل 

و دریافت پرسشنامه از طریق اینترنت، این روش  ارسالبا وجود ارتباطات مجازی و امکان  حاضراما در حال ؛ بود برزمانو 

و با  دهشیطراحی اینترنتی ویژه ارسال و دریافت پرسشنامه هاتیسا. به این منظور شودیمبه صورت مجازی انجام  عموماً

 .شوندیم کاربردهبهعنوان دلفی مجازی 

ی مجازی بر مبنای تکنیک هاپانل / 2مجازی نظرتبادل/ جلسه بحث و  1جلسات کامپیوتر محور

 کامپیوتر مبنا

از  کنندگانشرکتیی اطالق می شود که با ابعاد متفاوت تشکیل و هاجلسهجلسات بحث و تبادلنظر مجازی در واقع به  

 (  112:  1391. ) برک پور ، کنندیمکامپیوتر برای ثبت عقاید خود استفاده 

در این میان شیوه و تکنیک تبادل نظر مجازی که با تکنیک پانل های موضوعی قابل بحث و ارائه هستند شیوه منتخب 

 بوده و قابلیت انطباق با فرآیند مشارکت جویی در برنامه آمایش استان را دارد. 

مبنای تعریف گفته شده در کتاب آقای دکتر برک پور جلسات بحث و تبادل نظر مجازی و یا همان پانل هایی که بر بر 

های مبنای موضوعات مشخص در فضای مجازی قابل ارائه باشند شامل جلساتی می باشند که امکان گفتگوی گروه

ر مشروط ب هاجلسهمشارکت فعال در مباحثات این . معموال کنندیماز زمان و مکان، فراهم  نظرصرفی را، تربزرگ

یا نظرهای  ی خود را منتشر و به بحث گذارندهانوشتهتوانند ی قبلی است. با توجه به این موضوع، کاربران عضو میسینونام

ن صورت ر ایکه د شوندیمیا بدون رئیس جلسه اداره  هاجلسهخود را در رابطه با مطالب دیگر کاربران اعالم کنند. این  

مایت، یا یک رئیس جلسه، گفتگوها را ح شوندیممستقیم منتشر و مباحثات بدون مداخله خارجی مدیریت  طوربهمطالب 

   دهد.ی از مباحث را در قالبی مشخص ارائه میاخالصهرا کنترل و  هاقولنقل

                                                      
1 - Computer assisted meetings 

2 - Virtual Discussions Meeting / Computer assisted pannel 
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وتر به نام ی مبتنی بر کامپیهاکیتکناخص،  طوربهی مشارکت الکترونیکی( و هاکیتکنی مجازی )بر اساس هاپانل

ها، توسط در سطح شهرستان نفعانیذیی از جومشارکتی کامپیوتر مبنا، روشی علمی و مبسوط است که جهت هاپانل

ر باشد، با این تفاوت که چنانچه دمی ادشدهی مجازی، مبتنی بر مبانی یهاپانلمشاور، پیشنهاد گردیده است. ماهیت 

ی مجازی هاپانلتعداد از حدود مشخصی تجاوز نماید دیگر کارایی الزم را نخواهد داشت ولی  ی حضوریهاپانل

 .پردازندیمی تخصصی به بیان نظر هاحوزهتوانند متشکل از تعداد نامحدودی از افرادی باشند که در می

 ارکان مشارکت الکترونیکی

 .است شدهلیتشککه از پنج رکن اصلی  شودمیاخته اجتماعی ل فنی شن یاسامانهمشارکت الکترونیکی به عنوان 

آن است.  مرتبط به یهایآورفنمشارکت الکترونیکی که شامل یک عمل یا فعالیت اجتماعی همراه با  یهاتیفعال -1

یا شرکت در یک جلسه عمومی و... را شامل  یریگیرأیک فعالیت رایج دموکراتیک، نظیر  طورمعمولبه هاتیفعالاین 

 بحث و گفتگوی شبکه محور و ... جای یهاجلسهالکترونیکی،  یریگیرأ یسامانهنظیر  ییهایآورفنکه در  شوندیم

یک تسهیل  نقش یآورفن. شوندیمشناخته  هاتیفعالبه عنوان دو جزء الینفک از این  یآورفن. فرآیند اجتماعی و رندیگیم

 ند.کمک ک هاتیفعالکه حتی ممکن است به تغییر این  کندیمزی با هاتیفعال گونهنیاگر یا میانجی گر را در 

 نفعانیذ. این بازیگران، شامل دو گروه مهم از شوندیمالکترونیکی اجرا  نانیآفرنقش، توسط ادشدهی یهاتیفعال -2

استفاده  یآورفنو گروه دوم، کسانی هستند که از این  دارندعهدهرا بر  یآورفناست: گروه اول، طراحی و مدیریت 

مقابل،  و در ندینمایمبازی  هاتیفعالنقش را در مدیریت و طراحی این  نیترمهم افزارنرم. برنامه ریزان و مهندسان کنندیم

 .باشندمی، شهروندان و سیاستمداران هاسامانهاصلی این  کنندگاناستفاده

. این شرایط دابییمه، در شرایط و بستر معینی تحقق مشارکت الکترونیکی، هموار یریکارگبهطراحی، مدیریت و  -3

قرار  ریتأثرا تحت  هاتیفعالو نتایج  شوندیمشامل عوامل محیطی خارجی مربوط به ساختار است که عوامل مهمی تلقی 

را محدود  هاتیفعال. یکی از این عوامل، میزان دسترسی به اینترنت در جامعه است که ارتباطات و میزان دسترسی به دهندیم

 ریتأثد داشته باشن مؤثرند مشارکت توانمیاست که بر روی افرادی که  یآورفنو عامل دیگر، میزان آشنایی با  کندیم

 قرار دهند. ریتأثطراحی و مدیریتی را تحت  یهامیتصمند بسیاری از توانمی، یانهیزم. این عوامل گذاردیم

در  ترقیعمهدات د شامل تعتوانمیکه  شودمیمنجر  یراتیتأثمربوط به مشارکت الکترونیکی به نتایج و  یهاتیفعال -4

و  شوندیمی از شهروندان که نادیده گرفته هایگروهدموکراتیک، کیفیت بهتر مشورت و مشاوره، وارد شدن  یندهایفرآ

 به شهروندان باشد. یگذاراستیسانتقال اصول مربوط به 
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ر مورد ارزیابی قرا یررسمیغو اثرات، به شکل رسمی )توسط محققان ( و یا )در اغلب موارد(  امدهایپ، این تینهادر -5

 Saebe et.) برک پور به نقل از گرددیممشارکتی  یهاتیفعالاین بازخوردها، منجر به ارتقای  یمطالعه یجهینتو  رندیگیم

al ..2009,p.4  ،132-144 ) 

 مشارکت الکترونیکیمزیت های 

 : گرددیمشاره ا هاآنجدید، فواید بسیاری دارند که در زیر به  یهاروشسنتی مشارکت،  هایشیوه برخالف 

  مشارکتی خالق تبدیل کرده است، یهانهیزمکارآمد برای فراهم آوردن  ایوسیلهکه وب را به  هاتیمزیکی از 

و  هاامیپارتباطی سریع است و در آن،  یبرنامه. وب یک سرعت آن در انتقال اشکال محتوایی مختلف است

 .دنوردنیدرمو به صورت مجازی، مرز زمان را  ابندییمانتقال  ییهاشبکه، به سرعت، از طریق هادهیاتبادل 

 د جدید، به مکان جغرافیایی محدو هایشیوه، شودمیسنتی محسوب  هایکه از شیوه هاجلسهبرگزاری  برخالف

 ، از هر مکانی که دسترسی به اینترنت وجود دارد،موردبحث. دسترسی به اطالعات مرتبط با مسائل ندگردینم

 مشکل کهآنممکن است، بدون  روزشبانهاز  یهرزماناست. دسترسی به اطالعات، همچنین در  ریپذامکان

 اختصاراًساعته و در هفت روز هفته )که  24وجود داشته باشد. این دسترسی  بعدازظهربرگزاری جلسه در ساعات 

ن امر، و ای کندیمفراهم  هاتیفعال(، فرصت بیشتری برای مشارکت مردم در شودمینشان داده  7/24به صورت 

نمایند.  رقرارمتفاوت با یکدیگر ارتباط ب یهامکانند در توانمیکه وب، حالت جهانی دارد و مردم  دهدمینشان 

 .شودمیباید گفت ویژگی جهانی وب، در کنار محو مجازی زمان، سبب از میان رفتن مرزهای فضا نیز 

  هارسانهو در آن، دیگر اشکال  گرددیمتعاملی است و محلی برای همگرایی محسوب  یآورفنوب، یک 

ها یک ، تلویزیون و رادیو(، تنهاروزنامهر سنتی )نظی یهارسانه برخالفقرار گیرند. وب،  مورداستفادهند توانمی

 .شودمیجدید نیز  یهادهیاانتقال اطالعات نیست ،بلکه سبب ترغیب و خلق  یساده یوهیش

  های از و با تلفیق فرآیند شوندیمست که از سوی تصمیم سازان تولید  ییهاامیپمحتوای وب، شامل مطالب و

 . ، تنها از باال به پایین استهاآناست که دیدگاه  ییهامدل برخالفامر، و این  گردندیمپایین به باال، ایجاد 

  تا هویت خود را، به شکلی گسترده، توسعه دهند و یا، در  سازدیماست که کاربران را قادر  ایوسیلهوب

 ،  ناشناس باقی بمانند.کامالًصورت تمایل، 

  و  ، نظرهاسازدیمدر یک سیستم وب محور، مردم در انتهای یک ارتباط اینترنتی هستند که آنان را قادر

ناشناس و بدون نیاز به رویارویی ارائه کنند و این در حالی است که در  نسبتاًخود را به صورتی  یهادگاهید

 ی و در مقابل سایرین ابراز کنند. شفاه طوربهو نظرهای خود را  هادگاهیدسنتی، مردم باید  هایشیوه
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  وها مثال، ویژگی غیر همزمانی تابل طوربه. شودمییکی دیگر از مزایای این شیوه محسوب  یهمزمان ریغویژگی

را  و نظرهای خود هادهیاکه  دهدمیمشابه، به کاربران خود این امکان را  یهابرنامهیا اعالنات الکترونیکی یا 

آگاه  هادهیادیگر، از این  یهازماندر زمان دلخواه ابراز کنند و دیگر کاربران، در در یک مکان مجازی و 

د حس یک توانمیشوند. درست مانند قرار دادن یک پیام روی تابلوی اعالناتی در میدان اصلی شهر، وب 

 مکانی خاص نیاز باشد مردم در زمان و کهآنگفتگوی در جریان را به اعضای یک جامعه انتقال دهد، بدون 

 حاضر باشند.

  ،2449) برک پور به نقل از   کندیمو نظرها را با کمترین هزینه فراهم  هادگاهیدوب، امکان تبادل اطالعات ،

brabham 147تا  146، صفحات .) 

 ی مشارکت الکترونیکیهاتیمحدود

 :از  اندعبارتکاربرد مشارکت الکترونیکی  یهاتیمحدود

  یکی از مشکالتی که مشارکت الکترونیکی با آن روبرو است، پایین بودن  اطالعات: یآورفننیاز به آموزش

ین باال(، ی با سنهایگروه، بسیاری از مردم )به ویژه مثالعنوانبهاطالعات است.  یآورفنمیزان آشنایی عمومی با 

ردم با ر اثر آشنایی روزافزون م. ولی با این همه، داندکارنکردهپیش از این، با وسایل الکترونیکی، نظیر موس، 

 کاری و آموزشی، این محدودیت، تا حد زیادی، در حال رفع شدن است. یهاطیمحکامپیوتر، در 

 :ش است، با ی، در حال افزاروزروزبهتعداد افرادی که به اینترنت دسترسی دارند،  هرچند دسترسی به اینترنت

 یهاراهی از . یکشودمیمشارکت الکترونیکی محسوب  یاهتیمحدوداین وجود، دسترسی به اینترنت یکی از 

، هاتابخانهکدسترسی عمومی به اینترنت در  یهاانهیپااقدامات الزم برای ایجاد  ینیبشیپمقابله با این محدودیت، 

تلفنی مجانی برای دسترسی به اینترنت  یهاتماسعمومی محله است. همچنین  یهاخانهمراکز محله و حتی در 

دیجیتال  یهاونیزیتلودیگر مقابله با این محدودیت، استفاده از  یوهیشد از میزان این مشکالت بکاهد.  توانمی

ند توانمی،ابندییمتلویزیون دیجیتال که برای دسترسی به اینترنت اختصاص  یهاکانالاست. به این معنی که 

سهیل محور را، بدون نیاز به اینترنت و کامپیوتر، تاطالعات جغرافیایی مشارکت  یهاسامانهدسترسی مستقیم به 

 نمایند. 
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 :باقی  نشدهلحهستند ولی یک مسئله حقوقی  حلقابل  ادشدهیموانع فنی  کهنیابا  مشکالت مربوط به حق اثر

حقیقی موجود در سامانه است. حق مالکیت اطالعات گوناگون و  یهادادهو آن حق اثر مربوط به  ماندیم

مبنا، به صورت  ینقشه یهاسامانه. شودمی مشکالت مه سازنهیزمد توانمیآنالین  یسامانهاز طریق  هاداده

 هستند. روروبهبالقوه، با مشکالت مربوط به حق اثر و مسائل حقوقی مربوطه، 

   و نظرات مردم، به گروه کوچکی از جامعه اختصاص پیدا کند. این  هاامیپهمواره این تهدید وجود دارد که

یزیکی( سنتی) حضور ف یهاروشاهمیت بیشتری دارد و باید از طریق  توسعهدرحالمشکل به ویژه در کشورهای 

 جدید ) حضور مجازی( این مشکل را تعدیل کرد. یهاروشو 

  ور به مرتبط را به دست آورند ) برک پ یافزارهاسختو  زارافنرمکار با  ینهیدرزمکافی  یتجربهکارکنان باید

 (. 149تا  142، صفحات  Carver, et . all. 2001bنقل از ، 

 مردم نهاد  یهاسازمان یتوسعه -1-2-5-1-3-1-2

توسعه سازمان های مردم نهاد به عنوان یکی از مهمترین ارکان توانمندسازی گروه ها و نهادهای ذینفع خصوصی همواره 

 ست . مطرح بوده ا

 هاآناعضای  و کنندینماز بودجه دولتی استفاده  ماًیمستقکه  شودمیگفته  یمؤسساتبه  1یردولتیغ هایتشکلسازمان یا 

سازمانی  ، به هر نوعیردولتیغو نهادهای  هاسازماندولتی ندارند.  یواگذارشدهمسئولیت  دهندیمدر مقابل فعالیتی که انجام 

 یرانتفاعیغو  یردولتیغ، سازمانی درواقع(.  147:  1394که دولت در تشکیل و کنترل آن دخالتی ندارد )رجبی،  شودمیگفته 

دولتی، بخش خصوصی، اعضای همان سازمان یا ترکیبی از  یهاسازمانمردمی،  هایکمکآن، از طریق  یبودجهاست که 

نهادهای مردمی در جوامع کنونی و تقویت  یریگشکل(.   56:  1322) نوری نشاط و دیگران ،  شودمی نیتأم ادشدهی یهاراه

مدنی، آرمان جدیدی  یجامعهتوانمند شدن شهروندان در یک جامعه است.   یهاشاخصه نیترمهمجامعه مدنی، یکی از 

مین در مغرب ز هافتیسازمانکمونیستی و تجدد  یهامیرژهای رفاه، اخیر، همزمان با فروپاشی دولت یدههاست که، در دو 

 یجامعهعمومی و دانشگاهی پدیدار شده است. رواج مفهوم  2و با آغاز عصر پسامارکسیسم و تجدد نئولیبرالی، در گفتمان

احیاء زبان مشترک بشریت برای دسترسی به آزادی و استقرار دمکراسی  ینشانههای اخیر،  المللی، در دههمدنی در سطح بین

 های جدید مقاومت علیه خشونت و دستگاه سرکوب و... است.ایجاد حوزه نشأممدنی،  یجامعهاست.  

                                                      
1 -Non- Government Organization 

2 discourse 
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گی، فرهن یتوسعه، نماد یاجامعهمشارکت شهروندان در هر  متعاقباًو  هاسازماناین  یریگشکلو یا عدم  یریگشکل

مردمی در جامعه به عنوان یکی  یهاسازماننهادها و  یریگشکلاقتصادی در آن جامعه است .  یتوسعه تیدرنهااجتماعی و 

منطقه  یوسعهتموضوعاتی است که به  ینهیدرزم یریگمیتصممیزبان در فرآیند  یجامعهابزارهای توانمندسازی  نیترمهماز 

مدنی قوی، عامل توسعه در یک جامعه است و صورت  یجامعهیک  یریگشکلگفت که  توانمی یرونیازا. شودمیمنجر 

 ینهیدرزم. اگرچه عوامل متعددی باشدمیو نهادهای مردمی  هاسازمانجوامع مدنی نیز حضور و تقویت اجرایی تقویت 

، نمادی از توسعه و دگردیسی سیاسی و هاسازمانیک جامعه مدنی قوی دخیل است ، ولی توجه و تقویت این  یریگشکل

 اقتصادی است .  تیدرنها

  هاتعاونیتقویت  -1-2-5-1-3-1-3

تعاونی ها نیز در ساختار اداری ایران دارای جایگاه خاصی است که به صورت نهادی خصوصی فعالیت اقتصادی داشته 

و به دلیل عدم حمایت سیستمی از سوی نهادهای دولتی همواره نیازمند قرار گرفتن در فهرست توانمدسازی های دولتی می 

 باشد. 

بودن یا قیمت  یرانتفاعیغنترل اعضا و شرکای آن است که بر اساس اصل و ک تیمالکتعاونی، یک فعّالیّت ارادی تحت 

( هم به عنوان ابزار توسعه و هم در شوندیم)که توسط شهروندان اداره  هاتعاونی. دهدیمارائه  هاآن، خدماتی را به شدهتمام

 یدهازمانسساس، تعاون یک فعّالیّت قانونی . بر این اارندیبسجهت توانمندسازی ساکنان منطقه از بعد اقتصادی، دارای اهمیت 

عالیت ف هاآنخدمات به اعضای خود و افزایش رفاه  یارائهشده است که در رقابت با دیگر فعّالیّت های اقتصادی، در جهت 

 بردهکاربه یمؤسسات(، در شکل فعّالیّت های رسمی، برای  Cooperativeتعاونی )  یواژه(. 17:  1324. ) احمدی،کندیم

و از  کنندیم. این واژه را معموالً معادل شرکت تعاونی استعمال ندینمایمکه بر مبنای اصول و قواعد تعاونی فعّالیّت  شودمی

 اقتصادی مبتنی بر اصول تعاون رایج گردیده است . مؤسساتاواسط قرن نوزدهم و به دنبال ایجاد 

و بر  شودیمشخصی افراد تشکیل  یارادهاقتصادی که به میل و  شرکت تعاونی، سازمانی است» فرانس هلم معتقد است 

 «.پردازدیم اتیفعّالآنان به  یشدهنییتعاساس حقوق مساوی و نیل به هدف اقتصادی از پیش 

است و در اصل چهل و چهارم قانون اساسی آمده است:  شدهاشارهدر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران هم به تعاون 

 است : شدهلیتشکاقتصاد ایران از سه بخش 

 ل بخش تعاونی .3ل بخش خصوصی ؛ 2بخش دولتی ؛ -1
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مایل بر این اخیر ت یهاسال یط کهآنسهم را در اقتصاد ایران داراست و با  نیترشیبدر بین سه بخش فوق، بخش دولتی 

در اقتصاد کاهش پیدا نماید، با این همه، هنوز هم بخش اعظم اقتصاد در انحصار دولت است و این در  بوده که سهم دولت

که طی  ییهاتیفعال رغمیعلدرصد است و بخش خصوصی نیز،  5حالی است که سهم بخش تعاون، در اقتصاد ایران، حدود 

داشته است، از حد مطلوب بسیار دور است. بسیاری از بانکداری، بیمه، صنایع و امور آموزشی  ینهیزماخیر، در  یهاسال

 . دانندیموجود اصل چهل و چهارم قانون اساسی را دلیل اصلی این معضل  نظرانصاحب

ن در ای معموالً.  شودمیبرای کار گروهی مردم محلی یاد  ییهامکاناجتماعی به عنوان  هایتشکلو نیز  هاتعاونیاز 

 ییهاتیفعال - باشندمیاز این دست  ییهااشتغالو خدمات عمومی و  وکارکسب یهاتیفعالبه انجام ، شهروندان قادر هامکان

 قادر به انجام آن نباشند.  ییتنهابهکه شاید خود 

 پردازندیم یا خدماتی وکارکسب یهاتیفعالهستند که با استفاده از سرمایه و کار اعضای خود، به  ییهامکان هاتعاونی

یازمند . چنین تشکالتی ن ندینمایمو سود حاصله از فعالیت خود را به هریک از اعضا )به نسبت سهامی که دارند( پرداخت 

 (.74: 1391)رحیمی و دیگران ،  شودمیهستند که توسط اعضا برآورده  یامشاورهفنی ، قانونی و  یهایبانیپشت

 .شوندیم یبندمیتقسدسته زیر  4به  هایتعاون یطورکلبه

 یآورجمعو فروش ،  یبندبسته، یبنددرجهتولیدات اعضا را جهت  هایتعاونبازاریابی: این  یهایتعاون 

 ادشدهی یهایتعاونهستند.  هایتعاونامکانات الزم برای فروش، هدف اصلی این  نیترشیب یسازفراهم. کنندیم

 ند از ارزان فروخته شدنتوانمینقش بسیار مهمی در بخش کشاورزی به عهده داشته باشند، زیرا  توانندیم

 همیشگی کشاورزان است( جلوگیری کنند.  یگلهمحصوالت کشاورزی )که 

 برای  الزم یهانهادهمایحتاج اعضا خود )شامل کاالهای مصرفی یا حتّی  یهیّکل هایتعاونخرید: این  یهایتعاون

، ایجاد یک جریان دائمی، هایتعاون. هدف اصلی این دهندیمقرار  هاآنید( را خریداری نموده و در اختیار تول

 یاکندهپر. تمرکز تقاضاهای باشدیمو ابزار کار برای اعضا  هانهادهو ارزان از انواع کاالها،  تیفیباکمطمئن، 

 نیز در بخش هاتعاونیدارد . این  ترنییپا یهامتیقبرای  هاآن یزنچانهدر افزایش قدرت  یمهمافراد، نقش 

خود  ازیموردنکه ، همواره ، کاالهای  اندناراحتکشاورزی دارای نقش مهمی هستند، زیرا کشاورزان از این 

 است. یزنچانهو دلیل اصلی آن پراکندگی تقاضاهای آنان و نداشتن قدرت  کنندیمرا گران خریداری 
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 مورد فرآوری قرار کنندیم یآورجمعتولیدات اعضای خود را  هایتعاونفرآوری: این نوع از  یهایتعاون ،

, انتفاع هر چه بیشتر تولیدکنندگان از ارزش  هایتعاون. هدف اصلی این کنندیمو به بازار عرضه  دهندیم

شان را از قیمت فروش محصوالت . با توجّه به اینکه کشاورزان همیشه سهم پایینیباشدیمکاالهایشان  یافزوده

 ند نقش مهمی، در این بخش، داشته باشند.توانمینیز  هایتعاونبنابراین، این  آورندیمبه دست 

 یا اینکه خدمات  شودمی، خدمات مختلفی توسّط اعضا به افراد ارائه هایتعاونخدماتی: در این  یهایتعاون

از  یرداخانه یهایتعاون. ردیگیمقرار  هاآنو در اختیار  شدهدهیدمختلفی توسّط تعاونی برای اعضا تدارک 

بارات اعت یهایتعاون. حضور و تقویت باشندیممحصوالت از نوع دوم  یمهیباعتبارات و  یهایتعاوننوع اوّل و 

و افزایش تولید در بخش کشاورزی ایفا نماید، زیرا  یگذارهیسرمانقش باالیی در  تواندیممحصوالت  یمهیبو 

 (.36-35: 1324دسترسی به منابع مالی، از قدرت اندکی برخوردارند ) ایمان دوست ،  ینهیدرزمکشاورزان 

 نقش تثبیتی مهمی در اقتصاد داشته باشند و،  توانندیم هاتعاونیانواع  یهمه، شودمیکه مالحظه  طورهمان

 ترادالنهعد نقش مهمی در توزیع توانمیدر بخش کشاورزی،  هایتعاونحضور، گسترش و تقویت  عالوه بر این،

 در این بخش بازی نماید. اتیفعّالکار و  یزهیانگدرآمد و تقویت 

 مردمی  یهامشارکتتعاون و  -1-2-5-1-3-1-3-1

مردم  تیحساستوسعه است. مشارکت، برانگیختن  یهاطرحو  هابرنامهگروهی از مردم در  یداوطلبانهمشارکت، شرکت 

 هاطرحی ، اجرا و ارزشیابیزیربرنامه، یریگمیتصمافزایش آگاهی، درک و توان آنان برای دخالت در فرآیندهای  جهیدرنتو 

به آهنگ  شتاب دادن جهیدرنتو  هاتیفعالری برای رونق بخشیدن به ابزا توانمی. مشارکت را باشدمیتوسعه  یهابرنامهو 

، همیاری و جمعی یهایسازمیتصماقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست. مشارکت، ابزاری برای افزایش و توزیع  یتوسعه

 .شودمیشدن از نتایج آن تلقی  مندبهرهدر توسعه و  یاری گرید

و  یدهسازمانریزی، برنامهدر  هاآناز منابع، از طریق دخالت  یبرداربهرهو  یگذارهیسرمامشارکت مردم در  هرچقدر

تن تعاونی در تضعیف و زایل ساخ یهاشرکتکاهش خواهد یافت. تعاون و  هاینابرابرتوسعه، بیشتر شود،  یهاطرحاجرای 

 نهادهای مردمی، عامل تشویق و مشارکت یمنزله، به هایتعاوندارند، زیرا  یمؤثراقتصادی نقش  یهایعدالتیبو  هاینابرابر

 ترندهیفزااجتماعی هستند. بنابراین هر چه نقش بخش تعاون در جوامع  -در فعّالیّت های اقتصادی هاآنمردم و دخالت دادن 

و  دولتی یهابخش، بخش تعاون، در مقایسه با درواقعدر جامعه کاهش بیشتری خواهد یافت.  هاینابرابرشود، میزان 

اصلی  یجوهرهو سپس ملّی را به ارمغان آورد، زیرا  یامنطقه یتوسعه، بر اساس عدالت و مساوات، تواندیمصی، بهتر خصو

ا ، بخش تعاونی، یک بخش اقتصادی بدر اصلاین بخش بر مشارکت اصیل، داوطلبانه و عالقه مندانه ی مردم استوار است. 
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و سپس ملّی در کشورهای  یامنطقه یتوسعهاست که برای نیل به  شدهرفتهیپذمردمی است. امروزه این اصل  یاچهره

ک مشارکت در شهروندان ی یهیروح، زیرا فقدان باشدیممردم  مؤثر، بیش از هر چیز نیاز به مشارکت فعّال و  ترماندهعقب

میزان مشارکت عامه  هراندازهل، . در مقابسازدیماجتماعی را با مخاطرات گوناگون مواجه  -جامعه، فعّالیّت های اقتصادی 

توسعه در راستای واحد حرکت خواهند کرد و این همسویی موجب بالندگی،  یهامؤلفهمردم در فرآیند توسعه افزون گردد، 

 تسهیل و تسریع رشد و توسعه خواهد شد.

و از این حیث، کانون آموزش، مشارکت و رفتار  ندینمایممحیط مناسبی را جهت تصمیم سازی گروهی فراهم  هایتعاون

 یبهجانهمهمندانه و جلب مشارکت مردمی، همکاری داوطلبانه ، رضایت ینهیدرزمآمده و اصل اساسی  حساببهمشارکتی 

گرد  …و اهیعدالتیبمتعدّد،  یهاینابسامانکشورمان از فقر، بیکاری، تورّم،  یسازپاکمردم هستند. امروزه الزم است برای 

عادل و مهربانانه و از طریق ت یاوهیشآنی، بلکه به  یهاتنشو نه با  شیاندجزمخشمگین و اعتقادی  یاهیّروهم آییم، امّا نه با 

 (. 74: 1324تمامی آحاد مردم را جلب نماید ) رحیمی، یخالقانهکه مشارکت  یاگونهبه، زیآمصلحهمیاری و مشارکت 

 بندیجمع -1-2-5-1-3-2

برای به نتیجه رسیدن هر روش، عوامل متعددی دخالت دارد. انتخاب ابزارها و  فردمنحصربه یهاکیکنتدر انتخاب 

 NGOبه تعیین اهداف توسعه بستگی دارد. بنابراین، در این گزارش، الگوهای توانمندسازی ، تقویت  هاآنقضاوت درباره 

اس مندسازی، بر استوان میعمو یهاکیتکنند به توانمندسازی منجر شوند، ارائه گردیده است. توانمیکه  هاتعاونیها و 

شتمل (، پیشنهاد گردید که این نظریه خود مباشدمیتوانمندسازی ارزشی  یهاهینظر نیترجامعفیترمن )که یکی از  یهینظر

 یهاکیتکن. عالوه بر این، باشدمیادسازی رکن اساسی شامل آموزش، تسهیل گری ، حمایت، آشکارسازی و آز 5بر 

 یبندبقهطتکمیلی دیگری همچون تکنیک سانوف، تکنیک دو سطحی کریتون و پریسکولی، تکنیک جردن و همکاران، 

 انجمن مشارکت مردمی نیز، در ادامه، عنوان شد. یبندطبقهمشارکت و  یبربستهمنطبق 

تخاب که ان رسدیممختلفی وجود دارد، به نظر  یهاروشتوانمندسازی،  ایهشیوه ینهیدرزمدر ادبیات نظری،  ازآنجاکه

 آمایش استان ضروری است.  یبرنامهبوشهر و  استانقابل کارکرد در  یهاروشاز مبانی و  یانهیبه

های و پیامد است، به ارزشیابی و فرآیندها شدهارائه« انجمن ارزشیابی آمریکا»در  1993که توسط فیترمن در سال  یاهینظر

 توانمندسازی توجه دارد.

های توانمندسازی، تمایز بین فرایندهای توانمندسازی و پیامد یهینظرتعریفی روشن از  یارائهبه منظور ) فیترمن ( زیمرمن 

رداخته توانمندسازی پ یندهایفرآبه بیان  که اشاره گردید، به صورت سلسله مراتبی طورهمانرا بررسی کرده است و آن 



تحل  یربرس  بوشهرسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان   
 یمشارکت شهروند لی و 

 

53 

  م 5002212B0021300309RE103960629کد گزارش :  

 

ل گری نوین تسهی هایشیوه یریکارگبه ازآنپستوانمندسازی، در گام اول، آموزش است و  ازینشیپاست. بر این اساس، 

ند مسئول قرار نگیرند، این فرآی یهادستگاه تیموردحماقرار دارد.  در این میان، چنانچه شهروندان در فرآیند توانمندسازی، 

. دباشمی یآزادسازعدی و انتهایی که در این فرآیند مطرح است، آشکارسازی و ب یمرحلهبه سرانجام نخواهد رسید . 

، باشدمی اشگذشته یهاتیمحدودو  هانقش، عملی ناشی از آزاد بودن یا آزادی فرد از یآزادسازکه  گونههمان

جدید  راکادش یا و روشنگری در تجربیات است که نوعاً یک بین دارباشیبآشکارسازی نیز یک نوع چشم باز کردن، 

 .آوردیمبهبود برنامه به وجود  یهاجنبهگروهی در فرآیند تعیین ارزش و  یهاتیفعال، ساختارها و هانقش یدرباره

طحی آن را با شرایط استان تطبیق داد، تکنیک دو س توانمیتوانمندسازی که در این بند ذکر شد، و  یهاکیتکناز دیگر 

این  نجاکهازآ. باشدمیکریتون و پریسکولی است که یک سطح آن تکنیک آگاهی رسانی و سطح دیگرش مشارکت 

و ماهیت  نفعانیذ، با توجه به گستردگی دایره جهیدرنتدارد،  تأکید یرحضوریغمشارکتی  یهاکیتکنو  هاوهیشتکنیک، بر 

 ی، با برنامه آمایش تطابق بیشتری دارد . امنطقهی هاهبرنام

اجرایی  ی  نوین تسهیل گری )که صورتهاکیتکنو  هاوهیشی،  ریگمیتصمسپس، در جهت مشارکت ذینفعان در فرآیند 

خوردها و ت بازیی برای دریافهاکیتکنیی برای تبادل اطالعات ، هاکیتکنباشد( پیشنهاد گردید که شامل توانمندسازی می

در این میان تکنیک های که برای تبادل اطالعات و جمع کردن   باشد.هایی برای جمع کردن مردم در کنار هم میتکنیک

مردم در کنار هم از نظریه فیترمن استنباط می شد را می توان با روش ها و متدهای مشارکت حضوری عملیاتی نمود. سپس 

ئه و ابزارهایی که سازگاری بیشتری با نحوه عملیاتی شدن آن در استان بوشهر را کلیه روش ها و متد مشارکت حضوری ارا

دارند ، تفصیال توضیح داده شد. ابزارهای مشارکتی چون پانل / شیوه های طوفان فکری / همایش و کارگاه . سپس شیوه ها 

د تشریح یافت بازخوردها وجوددارنو متد عملیاتی مشارکت الکترونیکی به عنوان صورت اجرایی تکنیک هایی که جهت در

شدند . ابزارهای مشارکت الکترونیکی از آنجایی که سازگاری و مطابقت بیشتری با هدف مشارکت جویی در سطح کالن 

برنامه آمایش وجود دارد مورد توجه نگارندگان قرار گرفت . از این روی سعی بر آن شد تا با حساسیت بیشتری صورت های 

مجازی به گونه ای استخراج شوند که مطابقت بیشتری با شرایط استان و هدف برنامه آمایش باشند . لذا عملیاتی مشارکت 

 از ابزارهایی چون نظر سنجی های کامپیوتر محور / دلفی مجازی و پانل های کامپیوتر محور بهره گرفته شد. 

و متدهای نظری را بستری برای توانمند شدن شهروندان بدانیم ، تحقق آن، جز با استفاده از  هاوهیشدر مجموع، چنانچه 

  بسترهای الزم جهت حضور بالفعل شهروندان میسر نخواهد بود. یسازفراهممناسب و  یهاروشو  هاکیتکن

صوص ارائه با بند بعد که در خالبته قابل ذکر می باشد بند حاضرکه در خصوص توانمندسازی گروه های ذینفع می باشد 

چارچوبی جهت سازماندهی مشارکت مردمی می باشد، ارتباط مفهومی تنگاتنگی داشته و این دو در امتداد هم تکمیل 
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می شوند . لذا سعی بر آن شد تا مبانی نظری و روش شناسی مشارکت در آمایش استان بوشهر ابتدا در بند حاضر ارائه 

در تطبیق با مبانی گفته شده ، شیوه های اجرایی و چارچویب های عملیاتی مشاور در خصوص شود و سپس در بند بعدی 

چکیده اقسام  3نمودار مشارکت بازیگران برنامه آمایش در فرآیند مشارکت جویی از ذینفعان استان ارائه گردد. در 

 مشارکت جویی در فرآیند برنامه آمایش اسان بوشهر به صورت خالصه منعکس شده است :
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 : اقسام مشارکت در روند اجرای برنامه آمایش استان بوشهر 3نمودار 
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، یدهسازمانارائه چارچوب و دستورالعمل شراکت عمومی ـ اجتماعی ـ خصوصی برای  -1-2-5-1-4

 ممشارکت مرد یسازوکارهاتوسعه و بازنگری  یهاارزشو  هافرصتاز  یبرداربهرهتحقق طرح و 

عی موضومنوط به این امر است که مردم صاحب قدرت و اختیار باشند و این و هم ارتباط دارد مشارکت هم به توسعه 

تکی باشد به مشارکت همگانی مد بای مؤثر یتوسعه، رونیازا .شودمیانسانی نیز مربوط  یتوسعهبه  ،خود ینوبهبه  ،کهاست 

 توزیع قدرت در جامعه است. ینحوه یکنندهنییتعحوزه و میزان مشارکت مردم زیرا  گردد، مندبهرهو از ثمرات آن نیز 

ره از یک مشارکت و توسعه دو چه ،رونیازا بر فرد،گروه یا حتی کل جامعه است. یرگذاریتأثی توانای ینشانه ،توزیع قدرت

، عالوه بلکه ،آن نیست یندهیآ نیتأمجامعه و  یتوسعه ،تنها هدف مشارکتزیرا، . اندسکهواقعیت یا به عبارتی دو روی یک 

 خود،و عملی  ثرمؤو نقش  هاتیظرف، هاییتوانابا افزایش بتوانند کسانی گردد که  یتوسعهخواهان آن ست که سبب  بر آن،

 .نماینددر فرایند توسعه مشارکت 

 ،رکتمشاآن،  یگستردهو بر اساس تعریف  عام و خاص داشته باشد محدود، تعاریفی گسترده، تواندیممشارکت 

و  گیردمیبر عهده تماعی کشورش اقتصادی و اج در حیات سیاسی،را  ییهانقش ،فرد ،آن یواسطهه که ب استفرآیندی 

 بخشی از مشارکت همگانی است ،مشارکت سیاسی ،مثالعنوانبه .رساندیمیاری ی که دارد، جهت نیل به اهدافدر جامعه را 

آیند مشارکت فربنابراین،  .کنندیممشارکت  ،هایگذاراستیسدر  ،میرمستقیغمستقیم یا ه صورت ب ،از این طریق ،مردمو 

مل خالق به تعا تواندیم ،(اصول بنیادی همچون ضرورت وجود ابعاد افقی و عمودیاز وابستگی به برخی داشتن به جهت )

بر تواند بجامعه را در برگیرد تا  یتمامد مشارکت بایبر این، عالوه  و تمام سطوح اجتماعی بیانجامد. هاسازمان ،هابنگاه میان

 دتوانمی، هانامهبرکه تصمیمات و زیرا تنها در این حالت است  چیره گردد، هایزیربرنامهو  هایریگمیتصمانحصار نخبگان در 

 ارت،سازوکارهای نظباید همچنین مشارکت،  باشد. ،خاص طوربه ،و منافع فقرا و محرومان ،عام طوربه ،نیازهای مردم بازتاب

 .ردیبربگرا در تعامل و تبادل تجربیات و نظرات  پی گیری، تضمین پایداری، بازنگری،

که شهروندان باید انجام دهند تا از این طریق با مدیریت  اقداماتی متمرکز استبر  ،مفهوم محدودتر مشارکت همگانی

تا از مایند؛ نتعامل  هاآنبا  یریگمیتصمو  یگذاراستیسو  یزیربرنامه ینهیزمبگذارند و در  ریتأثبر آن  همکاری کنند،

و  مشارکت راه از این دیدگاه، گردد. نیتأممنافع عمومی  ،از سوی دیگر ،خود برسند و یهاستهخوابه نیازها و  ،سوکی

عملی از مفهوم کنش  یاستفادهآن را  توانمیو  روشی اجتماعی برای تحقق اهداف مختلف و متعدد فرد و جامعه است

شامل عنصر د بای ،آنچه در حد گسترده و چه در حد محدود  ،این مفهوم.دانستهمگانی مبتنی بر اراده و انتخاب آزاد 

 .یک حق و یک مسئولیت باشد یک کنش، به عنوان یک ارزش، یساالرمردم یهیاول
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همانطور که در فصل قبل اشاره گردید انواع روش های توانمندسازی در چارچوب روش های مشارکت حضوری و 

و  و مجازی یمشارکت حضور یها کیانواع روش ها و تکن. بر این اساس مشارکت مجازی جنبه عملیاتی پیدا می کند 

ر روش ها و ابزارهایی که دابزارهای مشارکتی که قابلیت عملیاتی نمودن آن ها را دارند تشریح شد ، در ادامه خالصه ای از 

 ارائه می شود : جریان مشارکت جویی از ذینفعان استان استفاده شده است 

 همایش و کارگاه –پانل  ش ها و تکنیک های مشارکت حضوری:الف ( انواع رو

دلفی مجازی و پانل های مجازی با  –نظرسنجی های آنالین  ب ( انواع روش ها و تکنیک های مشارکت مجازی:

 تکنیک کامپیوتر مبنا

لوژی گفته بر مبنای متدوانتظار می رود تا در این فصل انعکاس اقدامات عملیاتی و اجرایی در برنامه آمایش استان بوشهر 

شده که منجر به انتخاب ابزارهای مورد اشاره گردید ، تشریح گردد . از این روی صورت اجرایی برنامه های مشارکتی که 

با توجه به پایه نظری گروه مشارکت و همچنین شناختی که گروه مذکور از متخصصان و خبرگان استان بدست آورده در 

 شده است، در اینجا منعکس می شود.بخش آینده نگاری انجام 

فرآیند اجرایی توانمندسازی و مشارکت جویی از ذینفعان در برنامه آمایش استان  -1-2-5-1-4-1

 بوشهر

 یی برای تبادل اطالعات و دریافت بازخوردها را به عنوان جزئی ازهاکیتکنکه  ر اساس تکنیک توانمندسازی فیترمنب

ی کارگاه ، پانل ، همایش و نظرسنجی های اینترنتی که در چارچوب دلفی فرآیندهای تسهیل گری معرفی می کند، برگزار

مجازی انجام گرفته پیشنهاد می گردد. به جهت آنکه بتوانیم از مشارکت ذینفعان بر اساس تکنیک های فوق استفاده کنیم، 

رکت جویی در گروه مشارکت بخش عمومی ، خصوصی و نیمه خصوصی به جهت مشا 3مدلی جهت مشارکت ذینفعان در 

 پیشنهاد شده است :  4نمودار سطحی در  3سه سطح گسترده ، بینابین و محدود پیشنهاد گردید که در چارچوب هرم 
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 مشارکت افراد و نهادها در سطح کالن برنامه آمایش استان بوشهرمدل پیشنهادی نحوه :  4نمودار 

 
مدل فوق در چارچوب فرآیندهای آینده نگاری مشارکتی اجرایی شده و در مبانی دست نامه فرآیند اجرایی آینده  

ذینفعان بر  ی مشارکتنحوهاجرایی و  سازوکارنگاری مشارکتی نیز به تفصیل بیان شده است. این  مدل به منظور تدقیق 

ی هاخشباساس مبانی نظری پیشنهادی گروه مشارکت و تجربه و نظر سرگروه آینده نگاری تدوین شده و در این فرآیند و در 

 ی به منصه ظهور رسیده است.نگارمختلف آینده 

کت مجازی رو بر اساس تکنیک های مشا نفعیذهای بر اساس مبانی نظری ذکر شده در بند گذشته، جهت تعامل با گروه

روشی توسط مشاور پیشنهاد شده است که قابلیت بهره گیری از طیف وسیع ذینفعان در برنامه های کالن منطقه ای داشته 

باشد، از سوی دیگر ارائه چارچوب و دستورالعمل شراکت عمومی ذینفعان در چارچوب برگزاری پانل ها و کارگاه ها در 

با عنوان برگزاری پانل ها و کارگاه های آموزشی و مشارکتی در فرآیند آینده بخش آینده نگاری عملیاتی شده است که 

 نگاری در این بند منعکس می باشد . 

 سطوح مشارکت در آینده نگاری مشارکتی -1-2-5-1-4-1-1

مشارکت در میان ذینفعان جامعه  قابل دسته بندی می باشد،  شناسی سطح در راستای سنخ 3در مبانی واصول مشارکت 

 اجتماعی عنوان شده، عبارتند از :  ور که در کتاب دکتر میرطاهر موسوی در چارچوب مختلفاین سطوح همانط

. است توأم اراده و میل با و است خصوصی و کوچک هایشرکت ها،بنگاه در افراد مشارکت شامل سطح این: خرد سطح

 است فرادا ستیز مشارکت یا و جویانه مشارکت رفتارهای بر ناظر و گیردبرمی در را گروه و فرد میان مشارکت خرد سطح
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 هاسازمان از اعم جامعه مختلف هایبخش در توانمی را مشارکت از سطح این( : اجتماعی هایسازمان و نهادها) میانی سطح

 . کرد مشاهده هاآن بین روابط و نهادها ،

 النک سطح در مشارکت ، اقتصادی ل اجتماعی نهادهای و ساختارها و اجتماعی کلی نظام در مشارکت( : جامعه) کالن سطح

 (  39-32:  1391 ، موسوی. )  است ملی مشارکت همان مشارکت نوع این و شودمی محسوب

ف این فرآیند ی مختلهابخشدر فرآیند آینده نگاری مشارکتی  نیز چنین تقسیم بندی وجود دارد، مشارکت ذینفعان در 

کلی سه  رتبه صواست.  ازیموردنله از آینده نگاری ، سطوح متفاوتی از مشارکت یکسان نخواهد بود و بستگی به هر مرح

 است: ازیموردنمشارکت در مراحل مختلف  سطح زیر از

  ) مشارکت گسترده و ارزشی ) سطح گسترده مشارکت 

 تخصصی و راهبردی ) سطح خرد مشارکت ( -مشارکت محدود 

  میانی مشارکت (مشارکت در سطوح بینابین دو حالت پیشین ) سطح 

ارتباط سطح بندی مشارکت در برنامه آمایش استان بوشهر با مولفه های مشارکت که بر مبنای تکنیک های متناسب با 

توانمندسازی شهروندان بدست آمده و ابزراهای مورد استفاده در فرآیند اجرایی مشارکت در برنامه آمایش استان بوشهر 

 منعکس شده است :   1 ریتصودر 
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 : ابزارهای منتخب در فرآیند مشارکت جویی از ذینفعان در دو دسته کلی مشارکت حضوری و مجازی 1 ریتصو

         
)       (

                 

         

          
(   )

            

            

                  
                  

             /
          

                  
             

            (      -
       )

    /            

                   

 
 مآبماخذ : مهندسین مشاور 

 سطح اول؛ مشارکت گسترده: -1-2-5-1-4-1-1-1

ت، ی ذینفعان پروژه اسهاخواستهو  هاارزشبر این اساس در سطح نخست که سطح گسترده می باشد، هدف شناسایی 

 هاواستهخدر مورد  هاآنچه سطحی از تخصص و دانش را داشته باشند، از  کنندگانمشارکتدر این سطح فارغ از اینکه  لذا

ر د که نتایج این بخش در فرآیند شناخت و تدوین چشم انداز، اهداف و چارچوب آینده استان شودیمپرسیده ها ارزشو 

 چارچوب مشارکت الکترونیکی ) در سطح کالن . این نوع مشارکت در سطح گسترده درردیگیمقرار بخش آینده نگاری 

 قابلیت اجرایی دارد : ذیل شیوه  2 مشارکت جویی ( و در

 کامپیوتر مبنا ) پانل مجازی (. نیک مجازی پانلالف : بر اساس تک

که در این چارچوب به دلیل شباهت های نظری با عنوان  آنالین ها و نظرسنجی های پرسشنامهب : بر اساس تکنیک های 

 دلفی مجازی هم ارائه شده است .

ه شده در ای نظری گفتهمچنین در جدول ذیل نحوه عملیاتی شدن شیوه مشارکت در سطح گسترده بر اساس تکنیک ه

 فصل قبل در برنامه آمایش استان بوشهر منعکس شده است : 
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مدل پیشنهادی و نحوه عملیاتی شدن شیوه مشارکت در برنامه آمایش استان بوشهر با دامنه گسترده و بدون :  7جدول 

 محدودیت

 دامنه

پیشنهادی  

 مشارکت

سطح 

 مشارکت

سطح تخصص مورد 

 نیاز

 روش منتخب قابل کاربرد

 در فرآیند مشارکت گسترده 

 نحوه کاربرد در 

 برنامه آمایش استان بوشهر

ت
ودی
حد
ن م
دو
و ب
ده 
ستر
گ

 

 مشارکت

 حداکثری 

 با تخصص اندک ولی 

 سطح گسترده از مخاطبان 

 مشارکت اینترنتی با روش کامپیوتر مبنا

 )پانل مجازی(

* طراحی و ایجاد سایت برنامه 

 استان بوشهر آمایش

طریق اتاق گفتگو و پانل های  2از 

 مشارکتی

* کارگاه آموزشی آینده نگاری با 

حضور ذینفعان بخش های مختلف 

 دولتی-خصوصی-عمومی

*از طریق ایجاد پرسشنامه مجازی 

 در گوگل

*برگزاری جلسات آموزشی در 

فرمانداری های های استان جهت 

مشارکت ذینفعان و آموزش سایت 

  اینترنتی

 )دلفی مجازی( پرسشنامه مجازی

 ماخذ : مهندسین مشارو مآب

بل قمشارکت که برمبنای مبانی نظری ذکر شده در بند  فرآیند در کاربرد قابل منتخبدر ادامه یک به یک ابزارهای 

 نگاشته شده و در فرآیند برنامه آمایش استان عملیاتی شده است ، درادامه تشریح شده است.

یی از شهروندان در فرآیند مطالعات استان بوشهر بر اساس جومشارکتمدلی جهت  -1-2-5-1-4-1-1-1-1

 تکنیک مجازی پانل کامپیوتر مبنا ) پانل مجازی (

 در این میان اهمیت آنچه.ریپذامکانمشارکت و مشورت با تمامی افراد جامعه در مورد تمامی مسائل نه مفید است و نه 

ی منطقی و قانونی است که منجر به سطح باالتری از رضایت جامعه هاخواستی از مسائل برخاسته از امجموعهدارد، یافتن 

ی بیشتر جامعه و یا تصمیم سازی مندتیرضا، به الزاماًبر این باور است که سطوح باالتر مشارکت،  1گردد . ونگرت

یی، جبران گرااخالقی سخنوری و پشتوانهتا با  نندکیمکه بسیاری تالش  کندیم خاطرنشان. او انجامدینم ترکیدموکرات

 ی عملی الزم برای اثبات فرضیات خود برخوردارتجربه، از توان تجزیه و تحلیل علمی و از هاآنمافات کنند ولی بیشتر 

ت زیاد مشارک موضوعات روزمره و عادی نیازی به کهیدرحال.  اندمردمنیستند. مسائل بسیاری وجود دارند که نیازمند توجه 

تلف های مخی گروههاخواستسبب ایجاد تعارضاتی میان  عموماًو مستقیم مردم ندارند، موضوعات مهم و استراتژیک )که 

                                                      
1 -Wengert 
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م فراگیر است که ه شنهادشدهیپاست. با توجه به این امر، مدلی، در بند حاضر،  نفعیذهای ( نیازمند مشارکت گروهگرددیم

 باشد، زیرا نفعیذهای واند پاسخگوی نیازهای شرح خدمات و لزوم دخالت شهروندان و گروهتاست و هم می شمولجهانو 

 . کنندیمیی از مشارکت را توصیف و تبیین هاجنبهکه مشارکت شهروندی دارای ابعاد گوناگون است و هریک از این ابعاد 

اسایی و شن نفعیذهای ی آمایش استان بوشهر، ابتدا الزم بود تا گروهبرنامهدر سطح  نفعیذهای جهت تعامل با گروه

ی از مشارکت تمامی ریگبهرهی نحوهتا بدین وسیله چگونگی دخالت آنان و  مشخص گردد هاآنساختاری جهت تعامل با 

 بازیگران، در برنامه آمایش این استان، تعیین شود. 

ه محوریت است، ک شدهفیتعرسازمانی مشارکت در دو سطح استان و شهرستان ی آمایش استان بوشهر، ساختار برنامهدر 

ریزی و از نظر جایگاه دیده بان، با سازمان مدیریت و برنامه فارسجیخلآن در سطح استان، از نظر جایگاه فنی، با دانشگاه 

 باشد . ی شهرستان میتوسعهها با کارگروه کانون استان بوشهر و در سطح شهرستان

، مشاور )در مرحله اول،گام نفعانیذی از مشارکت ریگبهرهی آمایش استان بوشهر و جهت برنامهبر اساس چارچوب 

ها ارائه نمود و ی تخصصی در شهرستانهاپانلباشد(، پیشنهادی جهت تشکیل اول، فصل چهارم که بخش ارزیابی سریع می

ی حضوری در دستور کار مشاور قرار گرفت و برای تعامل با برگزاری پانل های مجازی به عنوان جزء مکمل پانل ها

پیوتر مبنا ی کامهاپانلی هینظرمبنای تعامل کالن در سطح استان به صورت مجازی و بر مبنای  نفعیذهای شهروندان و گروه

 شیآما یبرنامه درمشارکت  یارکان اصل یتحت عنوان ساختار سلسله مراتبتغییر یافت. بر این اساس مدل پیشنهادی مشاور

 به جزئیات و شیوه اجرایی آن، اشاره خواهد شد .  لیتفصبهی این گزارش، ادامهکه در  استان بوشهر مطرح شده است

 به شرح ذیل است:  هاآندر این بخش و تعاریف  کاررفتهبهبرخی اصطالحات کلیدی 

 ی مجازیهاپانل

موضوعات مشخص  ینهیدرزم، با تمرکز نفعانیذنفر از خبرگان یا  24تا  2است که با حضور  یاجلسه، یطورکلبهپانل، 

آن،  و هدف شودمیو ....( ، تشکیل  یطیمحستیزنظیر مباحث اجتماعی، اقتصادی،  ییهاحوزهتخصصی ) یهاحوزهو در 

مختلفی تشکیل  یهااندازهاشکال و  در هاپانلزمانی مشخص، است.  یدورهخاص، در یک  یهاتیفعالانجام یک سری 

اخص،  رطوبهمشارکت الکترونیکی که در ادامه تشریح خواهند شد( و  یهاکیتکنمجازی )بر اساس  یهاپانل. شوندیم

از  ییجومشارکت، روشی علمی و مبسوط است که جهت 1کامپیوتر مبنا یهاپانلمبتنی بر کامپیوتر به نام  یهاکیتکن

، باشدمی ادشدهیمجازی، مبتنی بر مبانی  یهاپانل، توسط مشاور، پیشنهاد گردیده است. ماهیت هاشهرستاندر سطح  نفعانیذ

                                                      
1 - Computer Assisted Pannel 
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حضوری تعداد از حدود مشخصی تجاوز نماید دیگر کارایی الزم را نخواهد داشت  یهاپانلبا این تفاوت که چنانچه در 

 . پردازندیمتخصصی به بیان نظر  یهاحوزهمحدودی از افرادی باشند که در ند متشکل از تعداد ناتوانمیمجازی  یهاپانلولی 

 دیده بان آمایش

در سطح استان و در راستای مطالعات  نفعیذ هایگروهتعامل با  مراتبسلسلهدیده بان آمایش، در باالترین سطح از 

ظارت، ن یفهیوظاست. دیده بان آمایش،  ریزیامهبرنسازمان مدیریت و  یعهدهآمایش قرار دارد و مسئولیت آن به  یبرنامه

ه، با . این کمیتشوندیم( اتخاذ هاشهرستاناست که در سطح پیشران آمایش )در  دارعهدهپایش و ارزیابی تصمیماتی را 

ش استان را به آمای یبرنامهتلفیق و سنتز نهایی  یفهیوظو  شودمیمحوریت سازمان مدیریت و به ریاست استاندار تشکیل 

 کهیرحالدتفاوت دیده بان آمایش و پیشران آمایش در ساختار مشارکتی، در ترکیب اعضای آن است و  نیترمهمعهده دارد. 

شهرستان  یهتوسعکانون  هایگروهدیده بان آمایش، شامل ترکیبی از نخبگان ارشد استانی است، پیشران آمایش شامل کار

ان . اعضای اصلی دیده ب گرددیممردمی در سطح شهرستان تشکیل  هایگروهز مدیران، نخبگان و و اعضای آن، ا باشدمی

شورای عالی شهرسازی  ینامهآئین   39هستند که مطابق ماده  زیستمحیطآمایش، همان اعضای ثابت کارگروه آمایش و 

با  آمایش استان، یبرنامههدایت و راهبری  یفهیوظ. الزم به یادآوری ست که این کمیته، اندشدهمشخصو معماری ایران 

 معمول ملی، به عهده دارد . یهانرمبومی را، در چارچوب استانداردها و  نفعانیذکمک نخبگان و 

 پیشران آمایش

ی که از لحاظ هایشهرستانشمالی، مرکزی و جنوبی و، در سطح استان، در  یحوزه، در سطح حوزه، در سه هاشرانیپ

 از:  اندعبارتو  گردندیم، تشکیل باشندمیسطح خدمات و عملکرد تا حدودی همگن 

 : دیلم، گناوه و بوشهر؛هایشهرستانشمالی ، شامل  یحوزهپیشران  –الف 

 : دشتی، دشتستان و تنگستان؛هایشهرستانپیشران حوزه مرکزی، شامل  -ب 

 : عسلویه، کنگان، جم و دیر.هایشهرستانپیشران حوزه جنوبی، شامل  -ج 

 شیافزاقابل اهشهرستان، به تعداد هاشرانیپ، تعداد جهیدرنتد دارای یک پیشران باشد و، توانمی، هر شهرستان نیز ضمناً

یشران پپیشران شهرستان گناوه،  مثالعنوانبه) گرددیماست و، در این حالت، هر پیشران با نام شهرستان مربوطه شناسایی 

 . باشدمیشهرستان  یتوسعهشهرستان عسلویه و ...( و ترکیبی از کارگروه کانون 

 ی آمایشبرنامهناظر فنی 
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کارگروه تخصصی  6است. این نظارت، توسط  فارسجیخلدانشگاه  یعهدهآمایش استان بوشهر، بر  یبرنامهنظارت فنی 

. ندینمایمآمایش، نظارت  یهاشرانیپتخصصی در  یهاپانلمشاور و همچنین خروجی  یهاتیفعالکه بر  گیردمیصورت 

 رار دارند.آمایش استان ق یبرنامهنظارتی در  مراتبسلسلهآمایش و دیده بان آمایش، در باالترین سطح از  یبرنامهناظر فنی 

 ی شهرستان توسعهکارگروه کانون 

ندار و شهرستان، به ریاست فرما یتوسعهر، کارگروهی با عنوان کارگروه کانون استان بوشه هایشهرستاندر هر یک از 

میماتی آن، نظارت، ارزیابی و تلفیق تص یفهیوظکه  گرددیمیا یکی از معاونین وی و در محل فرمانداری شهرستان، تشکیل 

 ریزیبرنامهد با اعضای شورای توانیم.  این کارگروه، کنندیمگانه در سطح شهرستان اتخاذ  4تخصصی  یهاپانلاست که 

 شهرستان همپوشانی داشته باشد. 

 چگونگی ارتباط مشاور ، دیده بان آمایش، پیشران آمایش و ناظر فنی آمایش است:  یدهنده 5نمودار 

 وشهرآمایش استان ب یبرنامهشماتیک ارتباط رسمی مشاور، ناظر و کارفرما در  یچرخه:  5نمودار 
دیده بان آمایش 

سازمان مدیریت  برنامه ریزی 
(کارگروه آمایش استان )

نا ر فنی
دانشگاه خلی  فارس) 

شامل گروه های  
( گانه 3تخصصی 

پیشران آمایش
کارگروه کانون توسعه )

(شهرستان 

مشاور
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 مدل پانل های مجازیمراتبی ارکان اصلی مشارکت در  سلسلهساختار 

 است : شنهادشدهیپ نفعیذ هایگروهآمایش استان بوشهر، در سطح کالن، دو سطح، جهت تعامل با  یبرنامهدر 

 ب( پیشران آمایش در سطح شهرستان . .الف( ناظر آمایش در سطح استان 

را از  هاانشریپو نظارت بر عملکرد  پایش، ارزیابی  یفهیوظ یش استان مشارکت داردآما یبرنامهناظر آمایش که در 

 یوزهحبر عهده دارد . باید گفت که باالترین سطح نظارت بر عملکرد ناظر آمایش )در  ی تخصصی مربوطههاتهیکمطریق 

 دیده بان آمایش است . یعهدهآمایش، بر  یهاشرانیپبر کارکرد  مشارکت( و
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آمایش  یبرنامه، توسط مشاور باشدمی 1"کامپیوتر مبنا یهاپانل"چنین ساختاری که حالت سلسله مراتبی داشته و مبتنی بر 

ارفرمای ان بوشهر به کآمایش است یبرنامهاست که صورت اجرایی آن نیز در چهارچوب سایت رسمی  شنهادشدهیپتدوین و 

 تقدیم گردیده است. -ان است ریزیبرنامهسازمان مدیرت و  -محترم 

 یهالپانو هر کارگروه، شامل  باشدمیشهرستان  یتوسعهکانون  هایگروهاز سوی دیگر ، پیشران آمایش شامل کار

که  ییاآنجشهرستان است و از  مردمی و دولتی در سطح هایگروهتخصصی چهارگانه با ترکیبی مشخص از نمایندگان 

ویت آن ند به عضتوانمی، افرادی از اقشار و سطوح متفاوت اجتماعی  شوندیمبه صورت مجازی تشکیل   ادشدهی یهاپانل

 درآیند.  

 :  هستند ریزآمایش در سطح جغرافیایی به شرح  یهاشرانیپ

 های دیلم ، گناوه و بوشهرشهرستانپیشران شمالی شامل : 

 ستان و تنگستاندشتی ، دشت هایشهرستانپیشران مرکزی شامل : 

 باشد.، دیر ، کنگان و عسلویه میجم  هایشهرستانپیشران جنوبی شامل 

حوزه  هایگروههماهنگی میان مشاور و کار یفهیوظکه  شدهنییتعاز سوی مشاور  یاندهینما، برای هر پیشران  ضمناً 

 خود را بر عهده دارد . 

 ، در شدهنیتدومجازی  یهاپانلو بر اساس تکنیک کامپیوتر مبنا و  نفعیذ هایگروهاین ساختار که جهت تعامل با 

 است : شدهدادهنمایش  6نمودار 

 

                                                      
 . کنندیماز کامپیوتر برای ثبت عقاید خود استفاده  کنندگانشرکتی مختلف که در آن هااندازهجلساتی با  - 1

Computer Assisted Panel 
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 آمایش استان بوشهر یبرنامهمدل پیشنهادی پانل ها با :  ساختار سلسله مراتبی ارکان اصلی مشارکت در  6نمودار 
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 ی مجازیهاانلپتشکیل  دستورالعملهای ذینفع در سطح شهرستان و ساختار سازمانی تعامل با گروه

  ساختار پانل و ارکان آن 

، اقداماتی صورت پذیرفته که به صورت زیر  نفعانیذ، تعامل و تدوین ساختار برای مشارکت  یدهسازمانجهت 

 است :  یبندطبقهقابل

 در قالب سه سطح اجتماعی به شرح زیر :  نفعیذ هایگروههمکاری با  – 1

 اولیه  نفعانیذ

  هیثانو نفعانیذ

 کلیدی نفعانیذ

 نفعانذیو  یررسمیغ هایگروهثانویه را معادل  نفعانذی، یرسممهین هایگروه فیردهم توانمیاولیه را  نفعانذی

 رسمی دانست. هایگروهکلیدی را برابر 

ان در یک استان وسیع ذینفع یگستره جهیدرنتبرنامه آمایش و  ژهیبه وو  یامنطقه یهابرنامهبه دلیل گستردگی سطح  - 2

مه به صورت مجازی مشارکت دارند، از و مطلع که در فرآیند برنا مندعالقه یهاسازمانو  هاگروهالزم بود تا در کنار افراد، 

 یهاانلپ: متخصصین، خبرگان و نخبگان شهرستانی به صورت ویژه برای مشارکت در ازجملهو افراد خاص  هاگروهبرخی 

د تا ، نمایندگانی را انتخاب نماینهاگروهبر آن شدند تا از هریک از  اندرکاراندستتخصصی دعوت به عمل آید. بنابراین، 

فعال  هایسمن، یررسمیغ هایگروه، نخبگان استان، به عنوان نمایندگانی از رونیازاانجام شود و  هاآنالزم با تعامل 

 یهاترجمانو  هاسازمانمدیران و متخصصین  ی و نمایندگان مردمرسممهینهای گروهشهرستان، به عنوان نمایندگانی از 

 تخصصی انتخاب شدند .  یرستهدر هر رسمی  هایگروهدولتی، به عنوان نمایندگانی از 

رفت قرار گ یموردبررس نفعانذیتعامل با  یهاروش هااستاناهنمای شرح خدمات آمایش با توجه به ر از سوی دیگر – 3

یک نسبت به برتری این تکن نیترمهمذینفع انتخاب گردید.  هایگروهجهت تعامل با  تکنیک پانل به عنوان روش منتخب و

 .آوردیمار منجر شده و نتایج مطلوبی به ب ییافزاهمکه به  باشدمیمشابه، در ایجاد طوفان ذهنی میان اعضای پانل  یهاکیتکن

 یحوزهدیگر و بررسی نیازهای شرح خدمات، چهار  یهاشیآماهمچنین با بررسی اسناد مشابه، تجارب حاصله از  – 4

، یک پانل تخصصی تشکیل شود و اعضای هر پانل، هاحوزهاین تخصصی شناسایی و پیشنهاد گردید تا برای هریک از 

 ، انتخاب شوند .شدهیمعرفمتناسب با تخصص نمایندگان 

ا ب ی تخصصی در سطح شهرستانهاپانل از نظرات و مشارکت تمامی بازیگران در استان بوشهر ، یمندبهرهجهت  -5

  کامپیوتر مبنا به صورت مجازی تشکیل گردید . یهاپانل تیدرنهاحضوری به مجازی،  هایشیوهتغییر رویکرد تعامل از 
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هریک در  "کارگروه کانون توسعه شهرستان"با نام  یامجموعهبا توجه به موارد باال ، چهار پانل تخصصی در قالب 

فعالیت خود را آغاز خواهند نمود که   جازی و در تاالرهای تخصصی مربوطهبه صورت م های استان بوشهراز شهرستان

دهد و چگونگی ل میهر را تشکیذینفع در برنامه آمایش استان بوش هایگروهسطح از ساختار سلسله مراتبی تعامل با  نیترنییپا

 .  باشدمینعکس م 7نمودار در  آن

 آمایش استان بوشهر  یبرنامهتخصصی در  یهاپانل: ترکیب کارگروه کانون توسعه و  7نمودار 
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 در سطح شهرستان شدهفیتعرمجازی ی هاپانلوظایف اصلی 

 آمایش استان بوشهر )پیشران آمایش( به شرح زیر است: یبرنامهدر  هاپانلوظایف  

 شدهنییتع کلیدی یهاهستهشناسی و تعیین مسائل کلیدی دارای اولویت، جهت اقدام بر مبنای  مسئله،  یازسنجین – 1

 اجرایی یهادستگاهمعرفی کمبودها، نواقص و تعارضات موجود بین وظایف و عملکرد  – 2

 در هر بخش ازیموردن یهاشاخصو تعیین  تشکیل بانک اطالعات – 3

 (SWOTو نقاط ضعف و قوت )تحلیل  هاتیقابل،  هاتیمزشناسایی و تحلیل  – 4

مورد انتظار در سطح بخش )اهداف بنیادین سناریوی توسعه  یندهیآآتی و سناریوی کالن برای  اندازچشمتدوین  – 5

 آتی(

و  ازیموردناجرایی و تفصیلی  یبرنامهبخشی به همراه  یتوسعهکلیدی  یهابرنامهو  هاپروژه، هاطرحپیشنهاد  – 6

 اقدامات الزم یبندتیاولو
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 (و مشارکت در بخش یاندازراهمردم نهاد مرتبط با بخش )شناسایی ،  هایتشکل یریگشکلزمینه سازی جهت  – 7

 رضات()بر اساس مشکالت و تعا ازیموردنپیشنهاد ضوابط ، مقررات و قوانین  – 2

 پیشنهادی یهاپروژهبرای  ازیموردنبرآورد اعتبار و منابع مالی  – 9 

 کنترل ، پایش و ارزیابی اهداف و عملکرد منطبق با انتظارات– 14

 و همچنین شورای تلفیق شهرستان هاپانلارتباط و هماهنگی مستمر با سایر -11

 مجازی ترکیب اعضای پانل

 هاانلپذینفع ، هریک از  هایگروهاز مشارکت  یمندبهرهکه در ابتدای گزارش نیز بیان گردید، جهت تعامل و  گونههمان

 :  گرددیمزیر تشکیل  هایگروهاز نماینده یا نمایندگان 

 موردنظردر حوزه تخصصی  نظرانصاحبنخبگان و -1

 موردنظرمرتبط با موضوع تخصصی  هایسمننمایندگانی از  -2

 ی مرتبط با موضوعهاحوزهمدیران دولتی در  -3

 افراد ذیصالح و آگاه در سطح جامعه  یهیکل -4

ضای هر تعداد اع جهیدرنتگیرد و زی و توسط مشاور صورت میبه صورت مجا هر شهرستان یهاپانلتشکیل و مدیریت 

ر جهت د استانداری و نیروهای محلی مشاور اقداماتی با کمک سازمان مدیریت ، تواند افزایش یابد. در این راستامیپانل 

و افراد شاخص در استان و ارتباط با آنان ، در حال انجام است که به تدوین یک بانک اطالعاتی از  نفعانذی ییشناسا

 استان منجر خواهد گردید .  بانفوذمشخصات افراد 

 در سطح شهرستان  ی مجازیهاتشکیل پانل دستورالعمل

در چهار حوزه و در چارچوب کانون توسعه شهرستان  های تخصصی در سطح شهرستاندستورالعمل پانلبر اساس این 

چهار پانل در  گردد و بدین ترتیب در هر شهرستانها است( تشکیل میشهرستان)که همان شورای آمایش موجود در 

که به  www.amayeshboushehr.irنی در سایت اینترنتی به نشا ه صورت جداگانه و به صورت مجازیب های تخصصیحوزه

ت تشکیل خواهند شد و این ساختار در بخش تاالر اس اجراشدهآمایش استان بوشهر طراحی و  یبرنامههمین منظور برای 

نمایی از سایت طراحی شده برنامه آمایش   .باشدی هر شهرستان قابل تکرار میبرا  35مطابق نمودار شماره  گفتگوی سایت

 منعکس می باشد :  3 ریتصوو 2 ریتصواستان در  
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 (1: نمایی ازتصویر سایت طراحی شده برنامه آمایش استان بوشهر ) 2 ریتصو

 
 

 (2) استان بوشهر شیشده برنامه آما یطراح تیسا ریازتصو یینما:  3 ریتصو

 
 

ی تخصصی هاپانلاز  یارمجموعهیز، که هر یک شهرستان استان بوشهر است 14شامل  در این سایت تاالر گفتگو

گفتگو، لینکی تحت عنوان نتایج و بازخوردهای کلی کارگروه  یهااتاق. همچنین در ساختار ردیگیبرمرا در  چهارگانه

ساس بر ا های تخصصی در هر شهرستانز پانلنتایج سنت ها وجود دارد که در آنشهرستان کانون توسعه جهت هر یک از

 ماهانه ، ارائه خواهد شد.  یبندزمان یهابرنامهو  و انتظاراتاهداف 
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توسط  دییتأمشخصات و  و درج نامثبتپس از  است که اشخاص گونهنیاسایت به  مشارکت بازیگران در این ینحوه

  محدودیتی دون هیب اسب با رشته یا آگاهی فردی خویشمتن های تخصصیتا در هر یک از پانل ابندییممکان ا مدیر سایت

ه بیان ب ها مشارکت کرده و در مباحث مربوطهپانلد در دو ، سه و یا تمامی توانمیهر شهروندی  جهیدرنتشرکت نمایند و 

 احتمالی بپردازد.  یدهایتهدو  هافرصت،  هاچالش

د و یان عقایی تخصصی به بهاپانلدر  شدهنییتع هرماهپیرامون وظایفی که برای  در زمان مقرر 1بازیگران ازآنکهپس

ارگروه و تلفیق شهرستانی به ک اظهارنظرتلفیق و سرند شده جهت  بررسی توسط مشاور هاآننظرات خود پرداختند خروجی 

د( ارجاع گردبرگزار می هاشهرستاندر هریک از  هاسازمانشهرستان )که به ریاست فرماندار و مدیران ارشد  یتوسعهکانون 

 :  دهدمینشان فعالیت ، هدف و نتایج بازخورد هر پانل را  یرسته،  2نمودار  خواهد شد 

                                                      
1- Stakeholders 
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 ر: ساختار سلسله مراتبی تاالر گفتگو در سایت اینترنتی برنامه آمایش استان بوشه 8نمودار 
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ی هاوزهحی تخصصی در کارگروه کانون توسعه شهرستان و همچنین تلفیق به تفکیک هاپانلپس از تلفیق خروجی 

 واهد شد. ارسال خ باشدمی فارسجیخلبرای ناظر آمایش که دانشگاه  یینهاتوسط مشاور، یک نسخه از خروجی  شدهنییتع

 : باشندمیی تخصصی در سطح شهرستان به شرح زیر هاپانلمنعکس است ،  2نمودار که در  طورهمان

 کارآفرینی-پانل تخصصی اقتصادی 

 خدمات رفاهی-پانل تخصصی زیرساختی 

 زیستمحیط-پانل تخصصی طبیعی 

 فرهنگی-پانل تخصصی اجتماعی 

 در برنامه آمایش استان بوشهر  مجازی  های تخصصیجهت پانل شدهینیبشیپاهداف 

 هاشرانیپاز گزارش  شدهاستخراجاستان و شهرستان  یتوسعهبررسی و تصویب اهداف کلی و راهبردهای -1

 استان و شهرستان یتوسعهعملیاتی  ریزیبرنامهنظام  یدهسازمان -2

   هاآنعملیاتی  یبرنامه یهیتهگی در و نظارت و ایجاد هماهن هاکارگروههدایت  -3

  نفعیذ یهاگروهمدیریت آینده نگاری و تلفیق نهایی با مشارکت  -4

 در مدل پانل های مجازی  دیده بان آمایش

یاست که در این سازمان به ر یاتهیکماستان بوشهر در جایگاه دیده بان آمایش قرار دارد و  ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

استان است .  آمایش یبرنامه ینهیدرزم، مسئول نظارت ، پایش ، ارزیابی و اتخاذ تصمیمات نهایی  گرددمیدار تشکیل استان

 فهرست اعضای این کمیته در بند زیر منعکس است .

  ترکیب اعضای دیده بان آمایش 

 ینامهآئین   39، مطابق ماده   زیستمحیطد همان اعضای ثابت کارگروه آمایش و توانمیاعضای اصلی این کمیته 

 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، به شرح زیر باشند : 

 استاندار ) رئیس ( -1

 (استان )دبیر ریزیبرنامهرییس سازمان مدیریت و  -2 

 رییس اداره کل راه و شهرسازی -3

 استان زیستمحیطحفاظت  رکلیمد -4

 رییس سازمان جهاد کشاورزی استان -5

 نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح -6
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 امور آب استان  مدیرکلیا  یامنطقهشرکت آب  رعاملیمد -7 

 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان -2

 رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان -9

 استان یو گردشگری دستعیصنارییس سازمان میراث فرهنگی،  -14

 عشایر استانمدیرکل امور  -11

 رییس سازمان آموزش و پرورش استان -12

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان -13

 مدیرکل دفتر فنی استانداری -14

 صنعتی استان یهاشهرکمدیرعامل شرکت  -15

 اقتصادی استانداری ریزیبرنامهمدیر دفتر  -16

 معاون کل اجتماعی استانداری -17

 استانمدیرکل اطالعات  -12

 ( یرأاستان )بدون حق  یطیمحستیزغیردولتی  هایتشکلنماینده قانونی شبکه  -19

 نظراشخاص صاحبو همچنین  هاتشکل نمایندگان نهادها عالوه بر اعضای موضوع این ماده 39 یماده 2بر اساس تبصره 

 :ینددر جلسات این کارگروه ، شرکت نما یرأند  بدون حق توانمی، به شرح زیر ، 

استان به انتخاب کارگروه که حداقل یک نفر از آنان از میان  یهادانشگاه یعلمئتیهاز اعضای  نظرصاحبدو نفر  -1

 رییس شورای اسالمی استان و در غیاب او رییس شورای اسالمی شهر مرکز استان - 2شودانتخاب می نظرصاحببانوان 

 رییس سازمان نظام مهندسی استان -3

 برنامه آمایش استان بوشهردر مدل پانل مجازی در ظر فنی ناتعریف 

است که بر روند مطالعات برنامه آمایش استان نظارت نموده  فارسجیخلدانشگاه ی آمایش استان بوشهر برنامهنی ناظر ف

زم به یادآوری است )ال دینمایماستان فعالیت  نفعانذیی تخصصی و ارتباط با هاپانلمستقیم با  یرابطهبرقراری  ینهیدرزمو 

لفیق . ناظر فنی شامل یک شورای تباشد(نفعان استان از وظایف مشاور میذیکه زمینه سازی در جهت جلب تشریک مساعی 

ر عهده ی مختلف را در استان بهاحوزهکالن در  یهااستیسو اتخاذ  هاچالشپایش و سنتز مسائل ،  یفهیوظو سنتز است که 

 هارستانشهخود در  فیردهمی تخصصی هاپانلند با توانمی هاآنکه هریک از  شدهلیتشکوه تخصصی کارگر 6دارد و از 

 تشریح گردید( ارتباطی مستقیم داشته باشند .  قبالً)که 



تحل  یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یمشارکت شهروند لی و 

 

75 

  م 5002212B0021300309RE103960629کد گزارش :  

 

سائل و م نیترمهمبررسی ، شناسایی و تلفیق  یفهیوظتخصصی خود ،  یطهیح،  در  ادشدهی هایگروههر یک از کار

تخصصی مشاور نیز نظارت  هایگروهبر  حالنیدرعو  دارندعهدهپیشنهادی را بر  یهاحلراه یارائهن استان و کال یهاچالش

 .   باشندمیدر تعامل  هاآنو با  ندینمایم

 سینوشیپتخصصی ، آینده نگاری راهبردی است که به تدوین  هایگروهیکی دیگر از وظایف شورای تلفیق و کار

 . دینمایمبهینه یاری  یوهایسناربه  دنیدررسو مشاور را  گرددمیآتی استان منجر  یتوسعهسناریوهای 

 یرائهاولی از نظر روش کار و  باشندمیخود متفاوت  یهاتیفعال یحوزهاز نظر  ادشدهیتخصصی  هایگروهاگرچه کار

ی اقتصادی هاحوزهاز:  اندعبارت هاکارگروهاین  ی فعالیتهاحوزه. ندینمایمبه صورتی یکسان عمل گزارش به شورای تلفیق 

 و زیربنایی .  زیستمحیط، اجتماعی ، 

ی فعالیت هریک شامل موارد زیر هاحوزهتخصصی ناظر آمایش در شورای برنامه آمایش استان بوشهر و  هایگروهکار

 است : 

ع و ، اشتغال و درآمد ، تجهیز منابیارگذهیسرماکارگروه تخصصی اقتصادی شامل : کشاورزی، صنعت، بازرگانی، -1

 میراث فرهنگی و گردشگری 

 و انرژی ونقلحملکارگروه تخصصی زیربنایی و شهرسازی شامل :  عمران شهری و روستایی،  -2

  مردمی یهامشارکتو فرهنگی شامل :  اجتماعی، فرهنگی، مشارکت زنان و  یامور اجتماعکارگروه تخصصی  -3

 زیستمحیطو توسعه پایدار شامل :  محیطی و  زیستمحیطکارگروه تخصصی  -4

 کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری شامل :  علم و فناوری و فناوری اطالعات و ارتباطات -5

 اجتماعی و غیره یطیمحستیزامنیتی شامل :  پدافند غیرعامل،تهدیدات  -کارگروه تخصصی دفاعی -6

تخصصی مشاور و همچنین نظارت و  هایگروهمدیریت و نظارت بر  یفهیوظاستان ،  تخصصی در سطح هایگروهکار

ین این و تعامل ماب دارندعهدهرا به  شودمیی تخصصی مربوطه در سطح شهرستان اتخاذ هاپانلبررسی تصمیماتی که در 

 د به صورت رفت و برگشتی باشد .توانمی هاگروه

ه از سوی عمرانی کشور ک یتوسعهبرنامه ششم  هایگروهی آمایش ، بر اساس کارتخصصی ناظر فن هایگروهساختار کار

( ، طراحی گردیده Core planningاز سوی مشاور ) شنهادشدهیپکلیدی  یهاهستهاست و همچنین  شدهابالغوزارت کشور 

 هاوهکارگرباق دارد و این ی تخصصی اصلی در شرح خدمات برنامه آمایش انطهاحوزهو با ساختار برنامه عمرانی ششم و 

ن ، به مربوطه و نخبگان استا یحوزهی تخصصی ، کارشناسان استان در هاحوزهند ترکیبی از مدیران کل هریک از توانمی

 باشند .  تشخیص و صالحدید کارفرما
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 . دهدمیتخصصی ناظر بر برنامه آمایش استان بوشهر را نمایش  هایگروهساختار کار 9نمودار 

 تخصصی هایگروهبرنامه آمایش استان بوشهر به همراه کار مدل پانل مجازی در :  ساختار ناظر فنی در 5نمودار  
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 :وظایف ناظر فنی 

  طرح کنندههیتهانجام مطالعات تخصصی با هماهنگی مشاور  هایشیوهو  هادستورالعملتدوین 

  برنامه آمایش و کنترل  یبندزماننظارت بر برنامهMile Stone های اصلی 

 از سوی مشاور برنامه آمایش و اعالم نظر در خصوص محتوا و چارچوب  شدهارائهشات رکنترل کیفی گزا

 گرفتهانجاممطالعات 

   و همچنین سیستم  شدههیتهنظارت بر فرآیند اخذ اطالعات ، تدوین بانک اطالعاتیGIS  برنامه  ازیموردن

 آمایش استان

  کارگروه آمایش استان (  به دیده بان آمایش گرفتهانجامارائه گزارش ارزیابی اقدامات ( 

  ، انجام مطالعات یهاهیروو کنترل  هاروشارائه نظرات مشورتی در خصوص نحوه اصالح فرآیند 

  ( ی آمایشهاانشریپ)  هاشهرستانی تخصصی پس از تلفیق در کارگروه کانون توسعه هاپانلنظارت بر خروجی 
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 :تانیشنهاد پانل های مجازی در برنامه آمایش اسبندی و روند تعامل مشارکتی در سطح کالن با پجمع

 ا جامعه مخاطبشیوه تعامل بترین د که تکنیک های کامپیوتر مبنا و مجازی کاربردی همانطور که اشاره شد به نظر می رس

باشد، با مطالعه و تشریح اصول و قوانین حاکم بر این مبانی و با رویکرد به کارگیری مشارکت حداکثری شهروندان  (ذینفعان)

راری مبنا مالک عمل قرار گرفته و مبنایی جهت برق کامپیوتر تکنیک مبنای بر مجازی هایدر فرآیند توسعه استان، پانل

و پیشنهادهای عملیاتی مشاور جهت توانمندسازی و کاربست حداکثری  ارتباط مابین برنامه ریزان و شهروندان از سویی

 شامل تمام مردم و گروه ها میشود (یگر، قرار گرفت . ) ذینفع در اینجاذینفعان ، از سوی د

بر این اساس و با توجه به متدولوژی مذکور در شیوه تعامل ، می بایست بسترهای آن نیز فراهم گردد، از این روی در 

منعکس می   6نمودار بوشهر که در  استان آمایش یبرنامه در مشارکت اصلی پیشنهادی ارکان مراتبی سلسله ساختار ابتدا

دل پیشنهادی، ساختار سازمانی مشارکت در دو شهروندان پیشنهاد شد، در م از جوییمشارکت جهت باشد به عنوان مدلی

و از  فارسجیخلاست، که محوریت آن در سطح استان، از نظر جایگاه فنی، با دانشگاه  شدهفیتعرسطح استان و شهرستان 

ی وسعهتها با کارگروه کانون ریزی استان بوشهر و در سطح شهرستاننظر جایگاه دیده بان، با سازمان مدیریت و برنامه

 باشد. شهرستان می

های در گام بعد جهت عملیاتی نمودن پیشنهادهای مشاور در توانمندسازی و ارتباط با ذینفعان و بر اساس دستورالعمل پانل

تخصصی مجازی  در سطح شهرستان در چهار حوزه و در چارچوب کانون توسعه شهرستان )که همان شورای آمایش موجود 

صی به های تخصگردد و بدین ترتیب در هر شهرستان چهار پانل در حوزهاست ( تشکیل می ها پیشنهاد شدهدر شهرستان

که به همین منظور برای  www.amayeshboushehr.irصورت جداگانه و به صورت مجازی در سایت اینترنتی به نشانی 

مطابق  ر بخش تاالر گفتگوی سایتاست تشکیل خواهند شد و این ساختار د اجراشدهی آمایش استان بوشهر طراحی و برنامه

ی ارمجموعهیز، هرستان استان بوشهر است که هر یکش 14باشد. تاالر گفتگو شامل برای هر شهرستان قابل تکرار می 2نمودار 

 . ردیگیبرمرا در  نهچهارگاهای تخصصی از پانل

یجاد ی مردم نهاد و اهاسازمانی عمومی ساکنان، توسعه هاییتواناپیشنهاد ترویج توانمندسازی جهت افزایش  حالنیدرع

ی مرتبط نیز به عنوان راهکارهای عملیاتی توجیه شده است که در ترکیب با یکدیگر بتوانند به ارتقای سطح ردولتیغنهادهای 

 ی جامعه محلی کمک نماید.ریپذمشارکتآگاهی و 

های ی آمایش ، ساختار سلسله مراتبی تعامل با گروهبرنامهشود ، در سطح کالن که در تصویر زیر  مشاهده می گونههمان

 ی گردیده است . نیبشیپ، از سطح استان تا شهرستان ، طراحی و  نفعیذ

 ها ، موارد زیر را مدیریت نماید : رگزاری پانلجهت ب دیبایمی مشارکت حاضر، برنامهمشاور، در 
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 های تخصصی به صورت مجازی در سایت اینترنتی برنامه آمایش استان بوشهر به نشانی : مدیریت و تشکیل پانل-1

www.amayeshboushehr.ir  
 ی شده.بندزمانهای مجازی در شهرستان بر اساس یک برنامه تشکیل پانل -2

ها بر اساس اهداف پانل کهنیاها و کسب اطمینان از های مجازی در شهرستاننظارت بر چگونگی عملکرد پانل -3

 حرکت نمایند و از مسیر مورد انتظار خارج نشوند.  شدهنییتع

 میان مشاور، ناظر فنی و دیده بان آمایش در مراحل مختلف برنامه.  هیدوسوبرقراری تعامل  -4

کس های تخصصی در سطح شهرستان منعی آمایش و پانلهاشرانیپ، چگونگی ارتباط مابین ناظر، دیده بان ، 14نمودار در 

 باشد .می

 های تخصصی در شهرستان و دیده بان آمایش: ارتباط پانل 10نمودار 

 
 مأخذ : مهندسین مشاور مآب

 پرسشنامه های نظرسنجی آنالین در فر آیند آینده نگاری استان بوشهر -1-2-5-1-4-1-1-1-2

 تردهسطح گسیکی دیگر از ابزارهای به کار برده شده در فرآیندمشارکت مجازی در چارچوب  نیآنال ینظرسنج

 بوده است که در فرآیند آینده نگاری عملیاتی شده است . 
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 Onlineاز ذینفعان بر اساس تکنیک پرسشنامه / نظرسنجی آنالین یعنی )  مشارکت جویی حداکثریهمچنین در راستای 

questionnaire/survey  ر فرآیند می باشد که د سطح گستردهدر چارچوب  مشارکت الکترونیکی( که از دیگر تکنیک های

طراحی  Google Driveخش های مطالعاتی در پرسشنامه هایی به تفکیک بآینده نگاری عملیاتی شده است. به همین منظور 

 گردید. 

شهرستان طراحی شده و در سایت برنامه آمایش استان بوشهر در بخش مشارکت با نام  14این پرسشنامه ها به تفکیک 

 هذینفعان استان با کلیک بر روی شهرستان مورد نظر، وارد پرسشناماین امکان وجود داشت که شهرستان نظیر لینک شده که 

 مربوطه شده و آن را تکمیل نمایند. 

در ادامه فرآیند  استفاده از پرسشنامه های طراحی شده  به همراه راهنمای انجام هر مرحله از این فرآیند به صورت گام به 

 گام تشریح شده است : 

  : جهت ورود به پرسشنامه آنالین مجازی می بایست اقدامات ذیل انجام پذیرد 

( شوید. سپس از www.amayeshboushehr.irظر سنجی ابتدا وارد سایت آمایش استان بوشهر)برای شرکت در ن -1

 شوید .  داخل سایت وارد منوی 

 کلیک کنید.  روی منوی  پس از کلیک روی منوی -2

 

 مرحله است: 4وارد بخش نظر سنجی می شوید. این بخش شامل  با کلیک روی 

 آینده نگاری)دلفی(

 پرسشنامه دلفی  آینده نگاری)دلفی(

 پرسشنامه دلفی 
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 مشخصات فردی -الف 

 گانه  9شناسایی اهداف در محورهای موضوعی  -ب

مقیاس عملکرد هر کدام از تخصص ها در  -2تخصص های و اولویت انها در استان  -1چشم انداز استان شامل  -ج

های مطلوب استان در افق چشم انداز در قالب داستان مطلوب آینده ویژگی -3سطوح مختلف) منطقه ای، ملی و فراملی( 

 استان

پیشرانهای توسعه استان)  -2شناسایی عوامل کلیدی) عوامل درونی( توسعه استان در آینده  و  -1سناریو نگاری شامل  –د

 عوامل بیرونی ( موثر در آینده توسعه  استان بوشهر. 

همه سواالت، روی  در هر بخش مشخصات خود را در کادر خالی زیر سوال وارد کنید ، پس از وارد کردن پاسخ  -الف

 کلیک کنید.  continueگزینه 
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لیست اهداف مد نظر خود را در  -رهای اصلی یک کادر باز وجود دارددر مرحله دوم  بعد برای هر کدام از محو-ب

 کلیک کنید  continueکادر مربوطه وارد کنید و در پایان روی 

پس از پر کردن روی  

continue    کلیک کنید 

پاسخ های خود را 

در این کادرها وارد 
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در این مرحله ابتدا اولویت هر کدام از تخصص ها را انتخاب نموده و همچنین در بخش دوم همین صفحه مقیاس  -ج

عملکرد تخصص ها را  انتخاب نمایید. در بخش سوم این صفحه ویزگیهای مطلوب استان بوشهر را در قالب یک داستان 

 کوتاه بنویسید. 

لیست اهداف را در 

   این کادرها وارد کنید.
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گزینه مد نظر را 

 انتخاب کنید

 

نه مد نظر را گزی

 انتخاب کنید
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در این مرحله در کادر اول لیست عوامل داخلی توسعه استان را وارد کادر نمایید در کادر دوم لیست عوامل بیرونی  -د

 موثر بر توسعه آینده استان)پیشرانها( را وارد نمایید 

 
 پرسشنامه را ثبت کنید.  submitدر انتها با کلیک روی گزینه 

قابل ذکر است که نتایج خروجی این پرسشنامه در گزارش های مربوطه در بخش اهداف و چشم انداز منعکس شده 

 است . 

پس از پر کردن روی  

continue    کلیک کنید 

پس از پر کردن روی  

submit    کلیک کنید 

لیست عوامل بیرونی 

توسعه  استان را وارد کنید 

 توسعه 

لیست عوامل درونی 

 توسعه استان را وارد کنید 

 



تحل  یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یمشارکت شهروند لی و 

 

25 

  م 5002212B0021300309RE103960629کد گزارش :  

 

 سطح دوم ؛ مشارکت در سطح میانی: -1-2-5-1-4-1-1-2

دات پس از پیشنهاو مشارکت گسترده است.  محدود -این سطح از مشارکت مابین دو حالت مشارکت تخصصی

فراهم سازی بسترهای عملیاتی جهت مشارکت حداکثری ذینفعان که به نظری و اجرایی گروه در سطح اول و 

مد  گردید، سطح دیگری از مشارکتعملیاتی  سایت برنامه آمایشطراحی  و با صورت مشارکت گسترده الکترونیکی

ی هانهیگزدر مورد  هاآندخالت نظرات  کنندگانشرکتی ریکارگبههدف از نظر می باشد، در این سطح  

پس از بحث و تبادل نظرهای کارشناسی و پیشنهاد لزوم برگزاری جلسات  است. نهایی ارائه ی پیش ازریگمیتصم

گروهی و نیمه تخصصی به صورت حضوری که مجالی برای بحث و تبادل نظر مابین کارشناسان و متخصصان 

ای غیر حضوری و وجود داشته باشد، از آنجایی که پیشنهاد گروه مشارکت در درجه نخست تکیه بر روش ه

 ارگاه کمجازی بود ، در نهایت و پس از بحث و تبادل نظر با مدیریت پروژه و کارشناسان مقرر گردید تا از شیوه 

دول جعمومی و خصوصی هستند، و با توجه به –با حضور ذینفعانی که ترکیبی از بخش دولتی همایش تخصصی و 

  از آنها دعوت به عمل آید.  2

 این رب. گیردمی صورت ذینفعان از ایگانهسه بندیطبقه ذینفعان، از جوییمشارکت ادبیات در طورکلیبه

منعکس می  11نمودار که در  دنشومی بندیطبقه ذیلدسته فرعی  3اصلی و  دسته سه قالب در ذینفعان اساس

 :باشد

 دولتی بخش -1
 عمومی بخش -9
 خصوصی بخش -5
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 ی بالقوه ذینفعان در برنامه آمایش استان بوشهربندطبقه:  11نمودار 

 
الزم : شده است منعکس  2جدول  گروه فرعی در 3گروه اصلی و  5بر این اساس طبقه بندی ذینفعان بر اساس 

 ینهادسازگانه و شناخت وضعیت موجود  3مشارکت پذیران بالقوه در سطوح به ذکر است که این طبقه بندی شامل 

ک بان باما مخففنامگذاری کردیم ، )  " باما "می باشد که ان را به اختصار  اتیمشارکتی در چارچوب بانک اطالع

 ( : می باشد اطالعاتی مشارکت پذیران استان

 ) باما( در چارچوب بانک اطالعاتی ذینفعان بر اساس سه گروه اصلی و شش گروه فرعی یبندطبقه:  8جدول 

 بخش دولتی
 Government Sector 

 

 بخش عمومی
 Public Sector 

 

 بخش خصوصی
 Private Sector 

 

الف( مدیران ارشد، تصمیم گران و 

راهبردی و کالن استان )شامل مدیران حال  مشاوران

 و اسبق استان(

نمایندگان مجلس، استاندار و معاونین، مشاوران 

 ( هابانک کلیدی و شورای هماهنگی

 حوزه تخصصی و علمی:
علمی ) انجمن نجوم، بنیاد  یهاانجمنل مراکز و 

نخبگان، انجمن توسعه آموزش خالق، مرکز 

عبه ش یشناسرانیا، بنیاد یشناسانوسیاقملی 

 (بوشهر

 یهاحوزه نظرانصاحباساتید دانشگاه و 

 تخصصی

 حقوقی: یهاتشکل
)صیادی، مرزنشینان، مسکن،  هایتعاونل 

 خدماتی، تولیدی(

اتاق بازرگانی، تعاون، ) یصنفجامع و م هااتاقل 

 اصناف(

 میگو و...( دهندگانپرورش) هاهیاتحادل 

 ل خانه کشاورز

)نظام مهندسی، معدن،  هاکانونل نظام و 

 ساختمان، وکال(

 تابعه یهاشرکتعلم و فناوری و  یهاپارکل 

اجرایی و  یهادستگاهمدیران  ب(

 تخصصی
 اشخاص حقیقی: حوزه عمومی:

 ل کارآفرینان برتر
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 بخش دولتی
 Government Sector 

 

 بخش عمومی
 Public Sector 

 

 بخش خصوصی
 Private Sector 

 
 اجرایی کشوری یهادستگاهمدیران مقیاس ملی  -

 نفت گاز، پتروشیمی، اتمی() یانرژحوزه  

 ، بنادریانتظام حوزه نظامی،

و  اجرایی در سطح استان یهادستگاهل مدیران 

 فرمانداران

 محیطی بخش ریست -بخش اقتصادیل 

 بخش زیرساختی -بخش اجتماعی
 

به تفکیک  NGOمردم نهاد  یهاسازمانل 

 هاشهرستان

 توانمندسازی گندم کارانل بنیاد 

 ل شوراهای اسالمی شهرستان

 ورزشی یهائتیهل 

 مذهبی یهائتیهل 

 ل نخبگان ) بنیاد نخبگان(

 ، مسجد ساز و...(سازمدرسهل خیرین ) 

 و...( یسازیکشت) دکنندگانیتولل 

 و فعاالن بخش خصوصی گذارانهیسرمال 

 برگزیده صادرکنندگانل 

 ل تجار و بازرگانان برتر

 ماخذ : مهندسین مشاور مآب

ح در سط اندازچشمحلقه واسط بین راهبردها و  به عنوان اهداف در آینده نگاری تدوین در این سطح از مشارکت 

استان بوشهر با دامنه متوسط و  شیمشارکت در برنامه آما وهیشدن ش یاتینحوه عمل 9جدول در . ردیگیمقرار  بینابینی

 منعکس می باشد :  نینابیب

 نابیناستان بوشهر با دامنه متوسط و بیمدل پیشنهادی و نحوه عملیاتی شدن شیوه مشارکت در برنامه آمایش :  5جدول 

 دامنه

پیشنهادی   

 مشارکت
 سطح تخصص مورد نیاز سطح مشارکت

روش منتخب قابل 

 کاربرد

 در فرآیند مشارکت 

 نحوه کاربرد در 

برنامه آمایش استان 

 بوشهر

ین
یناب
و بن
ط 
وس
مت

 
مشارکت متوسط و به اقتضای 

 مباحث تخصصی
 با سطح تخصص متفاوت

آموزشی در  کارگاه های

 شهرستان ها
برنامه ریزی و تشکیل پانل 

شهرستان ها های تخصصی در

 یاستانو 
 همایش استانی

 مشارکتی(-)آموزشی

 ماخذ : مهندسین مشاور مآب
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 کارگاه های آموزشی در شهرستان ها -1-2-5-1-4-1-1-2-1

ه بوده که در فرآیند آیند کارگاه های آموزشیاستفاده از  میانیسطح یکی از ابزارهای پیشنهادی در مشارکت 

، دی باشجهت آموزش ذینفعان که از جمله مهمترین بخش های توانمندسازی منگاری به انجام رسیده است. 

جلساتی در چارچوب تحلیل جایگاه شهرستان ها در آمایش استان و عملکردهای آتی توسعه آنها که در بهار 

ه بپرسشنامه های آنالین وضیحات مبسوطی در خصوص انجام گرفت، تگانه  14در فرمانداری های  95سال 

 من های مردمی بودند انجام گرفت.حاضرین که عموما ترکیبی از بخش های دولتی، عمومی و س

که ضمن ارائه نتایج اولیه مطالعات در چارچوب تحلیل جایگاه شهرستان ها، آموزش های الزم جهت بهره مندی از 

امه های آنالین و نحوه عضویت در تلگرام آینده نگاری مشارکتی به سایت آمایش، چگونگی تکمیل پرسشن

 : منعکس می باشد 14جدول زمان بندی این جلسات در حاضرانی ارائه گردید . 

 بندی تشکیل کارگاه های آموزشی در خالل ارائه نتایج اولیه مشاور در شهرستان های استان : زمان 10جدول 

 مکان برگزاری تاریخ عنوان جلسه فردی

1 
تحلیل جایگاه شهرستان گناوه درآمایش استان و عملکردهای آتی 

 توسعه شهرستان
 فرمانداری گناوه 26/42/95

2 
 استان و عملکردهایتحلیل جایگاه شهرستان دیلم درآمایش 

 آتی توسعه شهرستان 
 فرمانداری دیلم 26/42/95

3 
 تحلیل جایگاه شهرستان تنگستان درآمایش استان و عملکردهای

 آتی توسعه شهرستان 
 فرمانداری تنگستان 27/42/95

4 
 تحلیل جایگاه شهرستان دشتی درآمایش استان و عملکردهای

 آتی توسعه شهرستان 
 فرمانداری دشتی 27/42/95

5 
 تحلیل جایگاه شهرستان دشتستان درآمایش استان و عملکردهای

 آتی توسعه شهرستان 
 فرمانداری دشتستان 22/42/95

6 
 تحلیل جایگاه شهرستان بوشهردرآمایش استان و عملکردهای

 آتی توسعه شهرستان 
 فرمانداری بوشهر 22/42/95

7 
 استان و عملکردهای تحلیل جایگاه شهرستان عسلویه درآمایش

 آتی توسعه شهرستان 
 فرمانداری عسلویه 16/43/95

2 
 تحلیل جایگاه شهرستان جم درآمایش استان و عملکردهای

 آتی توسعه شهرستان 
 فرمانداری جم 16/43/95

 کنگانفرمانداری  17/43/95 تحلیل جایگاه شهرستان کنگان درآمایش استان و عملکردهای 9
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 مکان برگزاری تاریخ عنوان جلسه فردی

 آتی توسعه شهرستان 

14 
 تحلیل جایگاه شهرستان دیر درآمایش استان و عملکردهای

 آتی توسعه شهرستان 
 فرمانداری دیر 17/43/95

 انسیل هاپتگانه استان تشکل گردید پس از ارائه کلیاتی از نتایج وضع موجود و ارائه  14در جلساتی که در فرمانداری های 

استان توضیحاتی در خصوص بخش آینده پژوهی / اهداف / انتظارات و شیوه مشارکت ذینفعان  ظرفیت های راهبردی آتیو 

 شهربو شیجلسه در بخش مشارکت برنامه آما درادامهدر این فرآیند توسط مدیر مطالعات آینده نگاری مطرح گردید. 

 شیآما تیسا یدرخصوص معرف یمبسوط یحاتی(توضنترنتی)ا نیبه صورت آنال کارشناس بخش مشارکت و آینده نگاری

مسئوالن و  ران،یکه مد ینگار ندهیها واطالعات داخل آن بخصوص در بخش آ تمینحوه استفاده از آ ت،ی، آدرس سا

 انیب  ند،ینما لیشده را تکم هیهر شهرستان بطور جداگانه ته یبرا مت(که درآن قسی)دلف یپرسشنامه ا ستیبا یکارشناسان م

ص تخص ،شیمشاور آما هیارا یداده شد. در انتها حیهر بخش هم توض یتخصص یه مشارکت در پانل هانمود و در ادامه  نحو

ر مابین بحث و تبادل نظبه  نیگزینقش جا هیارا ایو یبند تیلووا یشهرستان وکسب نقطه نظرات حاضران برا یاصل یها

 حاضرین منجر شد. 

 ، مستندات برگزاری پانل ها به همراه عکس و چکیده گزارش جلسات منعکس شده است .  2در پیوست شماره 

 همایش استانی -1-2-5-1-4-1-1-2-2

؛ یک وریمشارکت حضو با به کاربردن یکی دیگر از ابزارهای  در سطح میانیدر ادامه مشارکت جویی از ذینفعان استان 

  در محل سالن همایش های مرکز مطالعات آینده نگری استان بوشهر سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار گردید، همایش

هدف اصلی از برگزاری این کارگاه توانمندسازی و آموزش ذینفعان بود که به جهت آگاهی و آشنایی آنها با مبانی و 

 ن فرآیند لزوم برگزاری چنین کارگاهی احساس می شد . اصول آینده نگاری و همچنین چگونگی مشارکت آنها در ای

و  یدولت ،یسه گانه عموم یبخشها نفعانینفر از ذ 114حضور ی با و مشارکت یکارگاه شامل دو بخش آموزش نیا

 گردید : برگزار 95اردیبهشت  25در تاریخ در محل مذکور و و کارشناسان مشاور رانیو مد یخصوص

 مشارکتی ( جهت مشارکت جویی از ذینفعان در سطح میانی -: برگزاری همایش ) آموزشی  11جدول 

رد

 یف
 مکان برگزاری تاریخ عنوان جلسه

1 
 دهنیآ کردیبا رو یمنطقه ا ینگار ندهیآهمایش 

 توسعه استان بوشهر
25/42/95 

توسعه  یها پژوهش مرکزآموزش و

 ینگار ندهیوآ
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سرگروه بخش  دکتر احمدیان و –دکتر رفیعیان  –دکتر نبی پور  –این کارگاه با سخنرانی و حضور آقایان : دکتر مصلح 

 آینده نگاری جناب دکتر ربانی برگزار گردید . 

 میاهمورد مف مباحث خود را در ینگار ندهیآ نهیاستان در زم یبوم نیپور از فعال یکارگاه ابتدا دکتر نب یدر بخش آموزش 

 ندهیسخنان خود را در مورد تفاوت آ انیعیادامه دکتر رف درآن در جهان ارائه نمودند.  جیرا یو روشها ینگار ندهیآ نیادیبن

و  یرزشدر مورد تفکر ا یبخش اول دکتر ربان انیپا درنمودند.  رادیا یمنطقه ا ینگار ندهیو تجارب آ یزیو برنامه ر ینگار

 اهداف استان بوشهر مطالب را ارائه نمودند.  هیاول سینو شیپ ییشناسا ندیفرآ نیاهداف و همچن ییشناسا یروشها

گذاشته  استان به بحث ندهیتوسعه آ یشده برا ییبرنامه، در بخش دوم اهداف شناسا یبخش آموزش افتنی انیاز پا پس

 نمودند. انیشد و هر کدام از حضار نظر خود را در مورد اهداف ب

نظر  دیمحورها و اهداف هر کدام تجد دیاهداف ارائه شده به روز شده و مقرر گرد یاس نظرات حضار محورهابر اس 

بود.  ندهیآ یبرا یترقاب یتوسعه در فضا نینو یاستان به الگوها لیدال بر تما شتریب نفعانیتوسط ذ یشنهایپ یشود. محورها

استان بود.   ندهیآ یبرا "باکانه( یبمب)بزرگ، متهورانه و ب"بر اهداف  لمشتم شتریاضافه شده ب یمحورها گرید یبه عبارت

 ،یرو اشتغال ، گردشگ دیتول ،یعلم وفناور ،یمنطقه ا یریرقابت پذ یاهداف، محورها یشده برا شنهادیپ یاز جمله محورها

به  یابیتدس انیم نیبود. در ا یامنطقه  یاستگذاریو س داریو توسعه پا ستیز طی(، محی) نفت و گاز و انرژ نینو یهایانژ

 شنهادیت و پاستان مورد اشاره قرار گرف ندهیتوسعه آ نیادیبعنوان اهداف بن نیساکن یزندگ تیفیک یو ارتقا داریتوسعه پا

 اهداف آورده شده است. ییشناسا یکارگاه مشارکت یخالصه دستاوردها  12جدول   درشد. 

 ظرات ذینفعان  در کارگاه مشارکتی: تغییر لیست اهداف بر اساس ن 12جدول 

 ردیف

 اهداف بنیادین :

 محور توسعه پایدار دریا

 ارتقای کیفیت زندگی ساکنین

 محورهای  اهداف بر اساس مطالعات تیم مشاور

 برگیرنده همه ابعاد موقعیت تصمیم( )در

محورهای اهداف تغییر یافته  بر اساس نظرات شرکت 

 کنندگان ) دربر گیرنده نظرات ذینفعان(

 محور اقتصادی  1
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 علم فن آوری محور ساختار فضایی 2

 گردشگری محور حمل و نقل 3

0 
اجتماعی  -جمعیتی

 فرهنگی
ژیهای نوین ) نفت و گاز و ران

 انرژی(

 محیط زیست و توسعه پایدار  محور محیط زیست 5

 –نیروی انسانی  محور انرژی و نفت و گاز 3
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 ردیف

 اهداف بنیادین :

 محور توسعه پایدار دریا

 ارتقای کیفیت زندگی ساکنین

 محورهای  اهداف بر اساس مطالعات تیم مشاور

 برگیرنده همه ابعاد موقعیت تصمیم( )در

محورهای اهداف تغییر یافته  بر اساس نظرات شرکت 

 کنندگان ) دربر گیرنده نظرات ذینفعان(

 نظام تصمیم گیری (_)

رقابت پذیری منطقه ای و ارتقای  محور نظام تصمیم گیری 4

 جایگاه استان در سطح ملی و جهانی

 محور پدافند غیر عامل 6
 

 محور توسعه دریا محور 3

موقعیت تصمیم در استان بوشهر در بر گیرنده همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، محیطی، تصمیم گیری ، ساختار فضایی 

ه شود و اهداف پوشش دهنده ظبنابراین در تدوین اهداف الزم است همه ابعاد مالح -و حمل و نقل، انرژی و... است

اهداف متمایز از جهت گیری های راهبردی توسعه آینده استان هستند، بخشی از اهداف می  –موقعیت تصمیم باشد 

تواند جهت گیریهای راهبردی را پوشش دهند اما اهداف باید به نحوی تنظیم شوند که مسایل و مشکالت وضعیت 

 خصص های اصلی استانکنونی استان را نیز پوشش دهند و حالل مشکالت فعلی باشند . جهت گیریهای راهبردی و ت

 در بخش چشم انداز به تفصیل مورد بحث قرار خواهند گرفت 

 انرژی و نفت و گاز -0گردشگری   -3تجارت دریایی -2توسعه دریا محور  -1محور اقتصاد:  
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 محدود ) تخصصی (؛ مشارکت در سطح سومسطح  -1-2-5-1-4-1-1-3

، کنندهشرکتی افراد ریکارگبهدر سطح مشارکت محدود که گاها آن را مشارکت راهبردی نیز می نامند، هدف اصلی از 

ه در مباحث است. همانطور ک هانهیگزی گذارارزشی و ریگمیتصمی نهیدرزم کنندگانمشارکتاستفاده از تخصص و تجربه 

العات می اط تبادل برای هاییخش توانمندسازی مطرح گردید تکنیکنظری نیز اشاره گردید از جمله روش هایی که در ب

باشد و به جهت آنکه در مباحث پیشرفته آینده نگاری به یک اجماع و هم افزایی نیاز است ، لذا روش طوفان فکری به گروه 

ر و در شارکت محدودتباال وجود دارد و م تجربهآینده نگاری پیشنهاد گردید. در این سطح از مشارکت نیاز به تخصص و 

های اصلی انتخاب راهبرد عموماً. نتیجه این نوع مشارکت ردیگیمی تخصصی محدود صورت هانشستقالب تکنیک پانل و 

 شنهادیپی ی جدید و ترتیب اقدامات پیش رو است. مدلهاپروژهسازمان، بحث در خصوص موضوعات تخصصی و پیشنهاد 

منعکس   13جدول تخصصی در  سطح و محدود دامنه با بوشهر استان آمایش برنامه در مشارکت شیوه شدن عملیاتی نحوه و

 می باشد : 

ه آمایش استان بوشهر با دامنه محدود و سطح مدل پیشنهادی و نحوه عملیاتی شدن شیوه مشارکت در برنام:  13جدول 

 تخصصی

 دامنه

پیشنهادی   

 مشارکت
 سطح تخصص مورد نیاز سطح مشارکت

 روش منتخب قابل کاربرد

 در فرآیند مشارکت 

 نحوه کاربرد در 

برنامه آمایش استان 

 بوشهر

 کم
 تخصصی مشارکت محدود

 پانل تخصصی/

برگزاری جلسات طوفان  میزگرد تخصصی

با مشارکت گروه فکری 

 پانل تخصصی متخصص و خبرگان استان

 ) طوفان فکری (  

بر اساس جلسات داخلی مشاور و تبادل نظر هایی که گروه های مشارکت، آینده نگاری ، مدیریت پروژه و مشاورین 

طرح داشتند،در نهایت تصمیم بر این شد تا مدل پیشنهادی جهت مشارکت تخصصی ذینفعان در سطح محدود، به صورت 

جهت احصای اهداف بخشی و بنیادین در  انه درگ 9جهت پانل های موضوعی برگزاری پانل ها و میزگردهای تخصصی 

هریک از بخش ها و همچنین در سطحی محدود تر و تخصصی تر، پانل های طوفان فکری توسط گروه آینده نگاری جهت 

قابل ذکر است که اگر چه در شیوه عملیاتی هر دو شیوه میزگرد  تدوین بخش سناریونگاری و تدوین راهبردها باشد .

تخصصی طوفان فکری دارای ماهیتی یکسان بوده و هر دو بر اساس تکنیک پانل و به شیوه حضوری تشکیل تخصصی و پانل 

گانه نخست سعی شده تا ترکیبی از سطوح مختلف صورت گیرد ولی در پانل های  9می شود، منتهای مراتب در پانل های 

 ( نیاز به تخصص باال می باشد . طوفان فکری به دلیل ماهیت آن ) تدوین راهبردها و سناریوهای توسعه 
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گانه که جهت احصای اهداف بخشی و اهداف بنیادین انجام گرفته  9پانل / میزگرد تخصصی در بخش های موضوعی 

در  نگاری آینده بخش راهبردهای تدوین و سناریونگاری های بخش خصوص در فکری طوفانپانل های نین است و همچ

 ادامه انعکاس یافته است : 

 / میزگرد تخصصی پانل -1-2-5-1-4-1-1-3-1

دهای پانل یا میزگراستفاده از  محدودسطح یکی از ابزارهای پیشنهادی در مشارکت بر اساس آنچه تشریح گردید، 

بوده که در فرآیند آینده نگاری و جهت احصای اهداف بخشی و اهداف بنیادین در استان به انجام رسیده  تخصصی 

اشاره گردید، صورت گرفت و بر اساس  2جدول ایی ذینفعان که در است . مجموعه پانل های تخصصی بر اساس شناس

ندگان نمای –موضوع تخصصی هر پانل و پس از شناسایی گروه های ذینفع با مدیران و متخصصان بخش های دولتی 

پانل های مربوطه  در زمان بندی  بخش های عمومی و خصوصی تماس حاصل شد و به صورت رسمی جهت شرکت در

 منعکس شده است، دعوت به عمل آمد. 14جدول از پیش معین که در 

 این پانل ها در چارچوب موضوعات ذیل برگزار گردید : 

 ،انرژی و گاز نفت 

 جمعیت و هنگیفر اجتماعی 

 نقل و حمل و سکونتگاهی نظام 

 زیست محیط و طبیعی ساختار 

 انسانی نیروی و گیری تصمیم نظام 

 صنعت و بازرگانی ، تجارت 

 گردشگری 

 شیالت و کشاورزی 

 فناوری و علم 
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  پانل های برگزار شده در جهت احصای اهداف در مشارکت سطح محدود : 14جدول 

 مکان برگزاری تاریخ عنوان جلسه ردیف

 سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 27/44/95 پانل تبیین چشم اندازکالن و ماموریت های استان 1

 سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 22/44/95 پانل تجارت و بازرگانی 2

 بوشهرسازمان برنامه و بودجه استان  22/44/95 پانل تخصصی گردشگری 3

 سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 22/44/95 پانل تخصصی نفت،گاز،انرژی و مناطق ویژه 4

 سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 29/44/95 پانل علم و فناوری 5

 سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 29/44/95 فرهنگی -پانل اجتماعی 6

 سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 15/46/95 پانل تخصصی نظام تصمیم گیری  7

 سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 15/46/95 پانل تخصصی ساختار طبیعی و محیط زیست 2

 سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 15/46/95 پانل تخصصی نظام تصمیم گیری 9

 برنامه و بودجه استان بوشهرسازمان  15/46/95 تخصصی ساختار طبیعی و محیط زیستپانل  14

پانل جهت شناسایی و احصای اهداف به تفکیک  9پانل برگزار شده در استان،  14الزم به ذکر است که از مجموع 

موضوعات تخصصی ذکر شده بوده  و یک پانل تخصصی جهت ارائه و تقویت چشم انداز و تخصص های آتی استان بر 

 گزار گردیده است. 

 منعکس شده است .  4مستندات برگزاری این پانل ها در پیوست شماره 
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 پانل های تخصصی طوفان فکری -1-2-5-1-4-1-1-3-2

پانل  ه از استفاد محدود،سطح در راستای مشارکت جویی و تعامل با ذینفعان بخش های مطالعاتی مختلف در مشارکت 

بحث و تبادل نظر در خصوص بخش های  در فرآیند آینده نگاری و جهت طوفان فکریهای تخصصی به صورت  

 1396سناریونگاری و تدوین راهبردها در استان پیشنهاد گردیده که ان شااهلل مطابق برنامه ریزی مشاور در پاییز سال 

 1شد . عملیاتی خواهند 

گانه دارد ، این تشابه در شیوه گزینش ذینفعان در حوزه  9در این سطح از مشارکت مشابهت بسیاری با پانل های تخصصی 

های تخصصی مربوطه ، شیوه برگزاری و غیره می باشد ، منتهای مراتب مهمترین اختالفی که مابین دو سری پانل وجود دارد 

سناریونگاری و راهبردها وجود دارد ، زیرا که داشتن حداقل دانشی از مباحث اصرار بر هرچه تخصصی برگزار شدن پانل های 

آینده نگاری ، مدیریت استراتژیک و ویژگی های آمایش سرزمین در کنار اشراف و شناخت کافی از استان بوشهر الزم می 

 باشد . 

دی ، اجتماعی ، محیط زیست ، سیاسی موضوع ، اقتصا 5مطابق با برنامه ریز ی های صورت گرفته ، پانل های تخصصی در 

اجرایی خواهند  96و  زمان بندی موجود ان شا اهلل در پاییز سال  14جدول اداری و سازمان فضایی با موضوعات مورد اشاره در 

 شد : 

پانل های طوفان فکری بخش های پیشنهادی گروه مشارکت در خصوص بخش های سناریونگاری و تدوین :  15جدول 

 راهبردهای بخش آینده نگاری

 تعداد پانل زمان اجرا ازیموردنزمان  موضوع  پانل پانل

پانل سری اول 

 )سناریونگاری(

 اقتصادی

 و تحلیل و تبیین عوامل کلیدی بحث در مورد

 پیشران های توسعه استان

 ساعت  2برای هر پانل 

 ساعت( 14)جمعا 

 هفته اول

 96آبان 

پانل  5

 تخصصی

 اجتماعی

محیط 

 زیست

سیاسی 

 ادری

سازمان 

 فضایی

پانل سری دوم 

 )سناریونگاری(
 تلفیقی

ارائه سناریوها) جمع بندی ، انتخاب محورهای 

 سناریوها(سناریوها و تدوین 
 ساعت 3

هفته سوم 

 96آبان 

پانل  1

 تلفیقی

پانل سری سوم 

 )راهبردها(

 اقتصادی

و راهبردهای رفع  swotارائه راهبردهای منتج از 

 تعارضات

ساعت  2برای هر پانل 

 ساعت( 14)جمعا 

هفته اول 

 96آذر 

پانل  5

 تخصصی

 اجتماعی

محیط 

 زیست

                                                      
نل که ویرایش سوم گزارش مشارکت شهروندی در دست تهیه و ویرایش می باشد ، مجموعه پا 1396تا زمان تدوین این گزارش یعنی شهریور ماه سال  - 1

 ای تخصصی سناریونگاری و راهبردها عملیاتی نشده اند . 
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 تعداد پانل زمان اجرا ازیموردنزمان  موضوع  پانل پانل

سیاسی 

 ادری

سازمان 

 فضایی

پانل سری چهارم 

 )راهبردها(
 تلفیقی

ارائه راهبردهای تلفیقی و نتایج آزمون پابرجایی 

 راهبردها
 ساعت 3

هفته سوم 

 96آذر 

پانل  1

 تلفیقی

 

 جمع بندی -1-2-5-1-4-2

، در نهایت دو شیوه مشارکت مجازی و مشارکت حضوری به همانگونه که در بند گذشته اقسام مشارکت تشریح گردید 

عنوان مولفه های اصلی مشارکت جهت اجرا پیشنهاد شدند . در بند حاضر بر مبنای پشنهادی که جهت سطح بندی مدل 

میانی و محدود انجام  گرفت، مشارکت های الکترونیکی و حضوری و همچنین ابزارهای  –مشارکت در سه سطح گسترده 

ط به هر سطح پیشنهاد و اقدام های عملیاتی انجام گرفته در استان بوشهر به تفصیل تشریح شدند: این سطوح در مربو

نمایش  (: ابزارهای منتخب در فرآیند مشارکت جویی از ذینفعان در دو دسته کلی مشارکت حضوری و مجازی 1 ریتصو)

 داده شده است . 
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سایی     -1-2-5-1-5 ستان و    رگذاریتأث یردولتیغو نهادهای دولتی و  هاسازمان شنا سطح بخش، ا  در 

 هاآن یاثرگذارکشور و تعیین میزان 

 یاداره ینهیدرزمبه منظور رفع نیازها و حل مشکالت مردمی  یردولتیغدولتی و  یهاسازمانپیدایش و گسترش  ازآنجاکه

مراتب  نیتأمو  شدهینیبشیپدر دستیابی به اهداف  هاسازمانکارکرد  یمحاسبهامور عمومی است ، ارزیابی عملکرد و 

 .  رودیممدیریتی جهان امروز به شمار  یهابرنامهکارها در  نیتریاساس، از  رجوعاربابرضایت 

 هاازمانستری و جلب رضایت متقاضیان خدمات در تعامالت شهروندان با نوین مدیریت ، توجه به اصل مش یهاهینظردر 

هوری کلی نظام جم یهااستیس. بر همین اساس و در راستای  شودمیاصلی تلقی  یهایریگجهتبه عنوان یکی از  اداراتو 

اجرایی  یهابخشنامهبا توجه به  رجوعارباباجرایی استان و طرح تکریم  یهادستگاهارزیابی عملکرد  هرسالهاسالمی ایران ، 

انسانی ریاست جمهوری در دفاتر منابع انسانی و تحول اداری  یهیسرمامدیریت و  یتوسعهابالغی از سوی معاونت 

، در این راستا، طرح مذکور در استانداری بوشهر نیز پیاده شده که چکیده نتایج آن به صورت گرددمیاجرا  هایاستاندار

 .گرددمیدر سطح استان بوشهر ارائه  رگذاریتأث یهاسازمانکلی جهت شناسایی و بررسی 

 هاآنل تعام ینحوهاجرایی و  یهادستگاهاست که در این گزارش، میزان مراجعات شهروندان استان بوشهر به  ذکرقابل

 است .  قرارگرفتهمورد تحلیل  هاآن یاثرگذاربه عنوان مبنایی در میزان  هادستگاهاز  یمندتیرضاو 

تان اجرایی در اس یهادستگاهموجود و ارزیابی عملکرد طرح تکریم  یهاگزارشاز  شدهانجام یهالیتحلو  هایبررسدر 

اجرایی استان بوشهر در  یهادستگاهخدمات  ینحوهیتمندی مراجعان از بوشهر، و همچنین نتایج طرح سنجش میزان رضا

انتشار یافت، جهت بررسی میزان  93که از سوی دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری بوشهر در سال  92سال 

ز انی صورت گرفته امید یهابرداشتموجود از  یهاگزارشبر شهروندان مورد استناد قرار گرفت . در  هاآن یرگذاریتأث

ر تعیین میران د کنندهنییتعبه ادارات در کنار رضایت شهروندان عاملی  کنندگانمراجعهادارات دولتی متوجه شدیم که تعداد 

 .  باشدمی هاآن یاثرگذار

 تعداد دفعات مراجعه در ادارات استان بوشهر -1-2-5-1-5-1

ت خدم یکنندهارائهبرای یک کار خاص چند بار به واحد  کنندهمراجعهمنظور از تعداد دفعات مراجعه این است که 

 رجوعباربامراجعه نموده است. واضح است هر چه قدر تعداد دفعات مراجعه برای گرفتن خدمت کمتر باشد موجب رضایت 

 خواهد بود. 

 1394و سال  1.94که برابر 1391است که نسبت به سال  1.92برابر  هاسازمانمیانگین میزان مراجعه برای هر کار در  طوربه

این  یدهندهنشانکاهش داشته است و  باشدمی 2.21که  1329بوده تغییر محسوسی نداشته و نسبت به سال  1.92که برابر 
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تان کمتر شهرستان تنگس یمراجعهمراجعه نمایند. میانگین  هاسازماناست که برای انجام هر کار باید کمتر از دو بار افراد به 

 ان دیر بیشتر از دو دفعه بوده است.و شهرست

 14.9ناقص بودن مدارک،  به علتدرصد  22.1است ،   شدهاشاره 16جدول که در  1392مکرر در سال  یمراجعهدالیل 

 یرساناطالعدرصد  3.7درصد گردش کار،  36.1، ریپاگو قوانین و مقررات دست  درصد 15.9درصد عدم حضور کارمند، 

 .باشندمی هادستگاهدرصد هم استقرار نامناسب  1.1کم، 

درصد عدم  12.6ناقص بودن مدارک،  به علتدرصد  25.1بدین صورت است:  1391مکرر در سال  یمراجعهدالیل 

 1.6کم،  یرساناطالعدرصد  3.2درصد گردش کار،  44.4، ریپاگو درصد قوانین و مقررات دست  16.5حضور کارمند، 

 . هادستگاهدرصد استقرار نامناسب 

عدم حضور درصد  12.6ناقص بودن مدارک،  به علتدرصد  12.9از:  اندعبارت 1329مکرر در سال  یمراجعهدالیل 

درصد هم  1.5کم،  یرساناطالعدرصد  3.5درصد گردش کار،  46.3، ریپاگو درصد قوانین و مقررات دست  17.2کارمند، 

 .هادستگاهاستقرار نامناسب 

این  استان بوشهر فهرست شده است. در هایشهرستاندولتی به تفکیک  یهادستگاهه به ، میانگین مراجع 16جدول در 

آن است  یدهندهنشان،  باشدمیمراجعه به ادارات دولتی در استان  نیترشیبجدول که بر اساس کمترین مراجعه در استان و 

 هایشهرستانکه کمترین تعداد مراجعه است و بوده  1.67دولتی در شهرستان تنگستان  یهاسازمانکه میانگین مراجعه به 

ر . از سوی دیگر، شهرستان بوشه رندیگیمبعدی مطلوبیت قرار  یهاردهبه ترتیب در  1.74و دشتی با رقم  1.62کنگان با رقم 

آن است که شهروندان در این  یدهندهنشانو  باشدمیمراجعات مردمی در سطح استان را دارا  نیترشیب 2.11با میانگین 

 بار باید به ادارات مطبوع خودشان مراجعه کنند تا بتوانند کار خود را به انجام برسانند.  2میانگین حداقل  طوربهشهرستان 

دارا  یبندردهدر این  یترمطلوبوضعیت  2.43و عسلویه با میانگین  2.45دیلم با میانگین  هایشهرستان یبندردهدر این 

های ی دولتی به تفکیک شهرستانهادستگاه، تعداد ادارات در هر شهرستان و میانگین مراجعه به  16جدول در .  باشندمی

 است:  ذکرشدهاستان بوشهر 
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 استان بوشهر هایشهرستاندولتی به تفکیک  یهادستگاه: تعداد ادارات در هر شهرستان و میانگین مراجعه به  16جدول 

 میانگین مراجعه تعداد شهرستان

 1.67 664 تنگستان

 1.62 235 کنگان

 1.74 722 دشتی

 1.25 1334 دشتستان

 1.27 722 گناوه 

 1.27 617 جم

 2.43 517 عسلویه

 2.45 653 دیلم

 2.11 1727 بوشهر

 2.22 642 دیر

 39اجرایی استان بوشهر در سال  یهادستگاهمروری بر نتایج طرح سنجش میزان رضایتمندی مراجعان از نحوه خدمات مأخذ: 

 توانمیدولتی در سطح استان دالیلی وجود دارد که از آن جمله  اداراتمکرر شهروندان به  یمراجعهبر این اساس، برای 

عیف ض یرساناطالع، گردش کار طوالنی ،  ریپاگبه ناقص بودن مدارک ، عدم حضور متصدی ، قوانین و مقررات دست و 

 و استقرار نامناسب واحدهای اداری مرتبط نام برد . 

جدول که در  است گرفتهانجامبه تفکیک شهرستان  در استانمکرر شهروندان  یمراجعهدالیل  گرفتهانجامدر پیمایش 

 :  باشدمیبر حسب درصد منعکس  17

  هاشهرستاناجرایی استان به تفکیک  یهادستگاه: درصد وضعیت علت مراجعه مکرر به  17جدول 
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 %144 %4.44 %3.94 %44.14 %16.44 %11.74 %23.24 بوشهر 1

 %144 %1.54 %3.94 %39.34 %15.44 %11.74 %22.64 تنگشتان  2

 %144 %4.34 %2.44 %3.34 %1.44 %24.34 %36.34 دشتستان 3

 %144 %4.64 %5.54 %44.14 %13.24 %13.24 %23.54 دشتی 4

 %144 %1.24 %2.74 %25.34 %15.94 %16.54 %32.44 دیر 5

 %144 %2.94 %2.44 %49.74 %14.44 %11.44 %19.94 کنگان 6

 %144 %4.44 %4.24 %46.44 %16.24 %11.34 %21.74 دیلم 7

 %144 %4.14 %4.74 %27.24 %11.14 %17.44 %35.44 گناوه 2

 %144 %1.24 %2.24 %31.94 %3.24 %9.34 %24.44 جم 9

 %144 %1.74 %6.54 %12.44 %24.14 %26.24 %22.54 عسلویه 14

 39استان بوشهر در سال  ییاجرا یهادستگاهمراجعان از نحوه خدمات  یتمندیرضا زانیطرح سنجش م جیبر نتا یمرور :مأخذ
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 رجوعاربابرضایت کلی  -1-2-5-1-5-2

، یرساناطالع یهاشاخصبر اساس  هادستگاه، میزان کلی رضایت پاسخگویان از رجوعاربابرضایت کلی  ینهیدرزم

 داراتااست. از سوی دیگر، میزان رضایت شهروندان از  شدهمحاسبهاعتماد، رفتار و فضا و تجهیزات فیزیکی دستگاه ها 

 آن بر شهروندان دارد.  یاثرگذارن، نشان از میزان استا

که  1391است که نسبت به سال  79.61برابر  1392دولتی در سال  یهادستگاه، میزان رضایت شهروندان از یطورکلبه

و  72.42برابر  22، در سال  79.57برابر 29، در سال مسئلهاست افزایش داشته است. این  79.22که  1394و سال  79.44برابر 

افزایش 27نسبت به سال  92رضایت کلی در سال  شودمیکه مشاهده  طورهماندرصد بوده است.  75.43نیز برابر  27در سال 

وضعیت  .باشندمیگناوه و دیر و دیلم دارای باالترین سطح رضایتمندی  هایشهرستانداشته و وضعیت بهتر شده است. 

و دارایی، بیمه ایران، بیمه البرز، مرکز علم و رشد و فناوری و استاندارد به عنوان هم بدین صورت است که اقتصاد  هادستگاه

سطح  نیترنییاپبهترین دستگاه و دانشگاه پیام نور، صندوق مهر امام رضا)ع(، دادگستری، نیروی انتظامی و تربیت معلم از 

 1327این واقعیت است که  از سال  دهندهنشانصورت گرفته  یهایبررس. باشندمیبرخوردار  کنندگانمراجعهرضایتمندی 

 باشد:منعکس می 12جدول است  که در  افتهیشیافزادولتی  یهادستگاهشهروندان از  یمندتیرضاسطح  1392تا سال 

 در استان بوشهر 1352تا  1387از سا ل  هاسازماناز  رجوعارباب یکل تیرضا:  18جدول 

1387 1388 1385 1350 1351 1352 

75.44 72.42 79.57 79.22 79.44 79.61 

 39مروری بر نتایج طرح سنجش میزان رضایتمندی مراجعان از نحوه خدمات دستگاه های اجرایی استان بوشهر در سال مأخذ:

 یهادستگاه، روند سطح رضایت شهروندان استان از شودمیمشاهده  12نمودار و همچنین در   12جدول که در  گونههمان

 با کاهش ناچیزی مواجه بوده است.   91تا  29 یهاسال، روندی صعودی داشته و تنها در  92تا  27 یهاسالاجرایی ، در 

 52تا  87 یهاسالشهروندان استان بوشهر در  یمندتیرضا: میزان  12نمودار 

 
اجرایی استان  یهادستگاهنتایج طرح سنجش میزان رضایتمندی مراجعان از نحوه خدمات مأخذ: تحلیل مشاور بر اساس 

 39بوشهر در سال 
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اجرایی بوشهر میزان رضایت  یهادستگاهخدمات  یحوهنبر اساس گزارش طرح سنجش میزان رضایتمندی مراجعان از 

در  92تا  94 یهاسالبه هریک در  گرفتهتعلقدولتی و با ذکر امتیاز  اداراتاستان به تفکیک  یهاسازمانکلی شهروندان از 

 منعکس گردیده است:  19جدول 

 52و  51، 50 یهاسالدولتی در  یهاسازمانبر اساس میزان رضایت کلی شهروندان از  یازدهیامت:  15جدول 

 52سال  امتیاز 51امتیاز سال  50امتیاز سال  دستگاه اجرایی ردیف

 72.27 22.751 93.946 اداره کل امور مالیاتی 1

 73.23 74.45 24.4115  هازنداناداره کل  2

 25.47 22.65 94.195 اداره کل استاندارد 3

 92.29 96.5 91.3 اقتصاد و دارایی 4

 79.54 32.4 22.7 اوقاف و امور خیریه 5

 23.14 72.464 72.692 اداره کل آموزش و پرورش 6

 25.31 71.444 25.5715 مدیریت شعب بانک رفاه  7

 79.22 21.45 49.222 مدیریت شعب بانک سپه 2

 22.92 21.47 22.196 مدیریت شعب بانک کشاورزی 9

 22.13 69.91 2.244 مدیریت شعب بانک ملی 14

 24.16 94.5 93.4 اداره کل بنادر و دریانوردی  11

 24.33 23.4415 92.244 بنیاد شهید و امور ایثارگران 12

 79.72 94 21.6415 اداره کل بهزیستی 13

 75.91 96.15 24.262 اداره کل پزشکی قانونی 14

 76.24 79.25 94.9455 اجتماعی نیتأماداره کل  15

 23.31 25 72.3765 اداره کل تبلیغات اسالمی 16

 24.7 96.25 95.4935 رفاه اجتماعی کار واداره کل تعاون و  17

 24.56 96.25 94.19 اداره کل ثبت احوال 12

 72.24 95.95 93.425 اداره کل ثبت و اسناد و امالک 19

 72.69 94.65 91.9325 اداره کل جهاد کشاورزی 24

 22.74 97 95.541 اداره کل دامپزشکی 21

 75.31 37.25 31.934 فارسجیخلدانشگاه  22

 22.69 22.9 93.4995 و درمانیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  23

 76.4 97.45 93.5425 اداره کل راه و شهرسازی 24

 21.26 23.1 29.4415 شرکت آب و فاضالب روستایی 25

 75.97 74.342 24.3425 شرکت آب و فاضالب شهری 26

 21.12 23.2 24.227 اداره کل پست 27

 75.22 96.4 73.449 شرکت توزیع برق 22

 79.54 96.4 91.4225 شرکت گاز 29

 74.73 94.5 27.2615 یامنطقهنفتی  یهافراوردهشرکت ملی پخش  34

 71.79 32.76 9.3 شهرداری 31
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 52سال  امتیاز 51امتیاز سال  50امتیاز سال  دستگاه اجرایی ردیف

 72.51 29.369 25.2425 اداره کل شیالت 32

 25.36 94.75 22.4725 اداره کل صنعت معدن و تجارت 33

 72.1 69.442 24.154 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 34

 21.11 71.744 29.991 یاحرفهاداره کل آموزش فنی و  35

 76.24 96.6 94.432 اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره( 36

 72.49 74.55 24.2265 اداره کل گمرکات  37

 21.99 26 22.4725 زیستمحیطاداره کل حفاظت  32

 23.64 37.121 35.6195 نمایندگی بازنشستگی کشور  39

 72.96 71.6515 27.311 اجتماعی نیتأممدیریت درمان  44

 22.37 26.35 24.226 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 41

 24.52 74.75 24.442 و گردشگری یدستعیصنااداره کل میراث فرهنگی و  42

 24.69 77.225 79.627 اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس 43

 22.33 74.175 76.124 جواناناداره کل ورزش و  44

 24.13 75.97 77.62 جمع  

 39اجرایی استان بوشهر در سال  یهادستگاهمروری بر نتایج طرح سنجش میزان رضایتمندی مراجعان از نحوه خدمات مأخذ:

بر اساس آمارهای موجود از نتایج طرح تکریم  92تا  94ی هاسالدر  هاسازمانمیانگین میزان رضایت شهروندان از 

 است .  شدهمیترس 13نمودار در  رجوعارباب

 52و  51،50 یهاسالدر  هاسازمان: میانگین میزان رضایت شهروندان از  13نمودار 

 
اجرایی استان  یهادستگاهنتایج طرح سنجش میزان رضایتمندی مراجعان از نحوه خدمات مأخذ: تحلیل مشاور بر اساس 

 39بوشهر در سال 

ه  موجود بود ک 92استان بوشهر تنها در سال  هایشهرستاناز سوی دیگر میزان رضایت از دستگا های اجرایی به تفکیک 

 :  باشدمیمنعکس  24جدول در 
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 52استان بوشهر بر اساس میزان رضایت کلی شهروندان در سال  هایشهرستان: امتیاز  20جدول 

 52امتیاز سال  شهرستان ردیف

 22.14 گناوه 1

 24.6 دیر 2

 21.11 دیلم 3

 24.9 جم 4

 24.26 دشتی 5

 79.46 تنگستان 6

 72.46 بوشهر 7

 77.62 دشتستان 2

 74.69 عسلویه 9

 74.35 کنگان 14

 39اجرایی استان بوشهر در سال  یهادستگاهحوه خدمات مروری بر نتایج طرح سنجش میزان رضایتمندی مراجعان از نمأخذ:

 اجرایی یهادستگاهباالترین رضایت را از سوی شهروندان به  22.14شهرستان گناوه با امتیاز  شودمیکه مشاهده  طورهمان

 یهادستگاهامتیاز را در میزان رضایتمندی شهروندان از  نیترنییپا 74.35دارد و شهرستان کنگان با میانگین رضایتمندی 

  . دهدمیاجرایی در آن شهرستان نشان 

ستان در سطح ا رگذاریتأثاذعان نمود که اداره کل اقتصاد و دارایی در صدر نهادهای  توانمی شدهمطرحبا توجه به موارد 

مبین این واقعیت است . از سوی دیگر و از دیدگاه شهرستانی ،  92تا  94 یهاسالروند آن نیز در  ینهیشیپو تحلیل  باشدمی

 .  باشدمیدارات را در سطح استان دارا ا نیرگذارتریتأثشهرستان گناوه 

شارکت در        هاارزشسنجش   -1-2-5-1-6 شهروندی و م شارکت  سبت به م ستارهای مردم ن ، باورها و ای

 توسعه

 حساببه یامنطقه یتوسعه در مستقل ارزش یک و انسانی  یتوسعه اهداف به یابیدست برای یالهیوس مشارکت،

 به و شودمی حاصل موفقیت غالبا باشند، مشارکت فعاالنه داشته آن از مراحلی در مردم که طرح هر اجرای در . دیآیم

در  شهروندان مشارکت افزایش .رودیم به شمار هاطرح در موفقیت عامل نیترمهم عنوان به مردم مشارکت لدلی همین

 یوهیش نیدر ا .است یمشارکتو  هماهنگ یزیربرنامه بر بیشتر دیتأک یدهندهنشان یامنطقهشهری و  یتوسعه یهاطرح

کارآیی،  مفهوم با مردمی مشارکت مفهوم درواقع .دیآیدرم صورت محوری به نمایشی حالت مردم از نقش ،یزیربرنامه

 و باورهای شهروندان در امر توسعه هاارزشدر این بین سنجش  .است شدهختهیآم درهم محلی یهاو حکومت ییتمرکززدا

 وضعیت موجود جامعه از طریق آمار دیبایماز سویی  ی اجتماعیریپذمشارکتدر فرآیند  . رسدیمامری ضروری به نظر 
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 هاگرشناست، و از سوی دیگر به بررسی و تحلیل  شدهپرداختهبه آن  لیتفصبه 1-1-5-2-1بررسی و تحلیل گردد، که در بند 

 و باورهای شهروندان در امر توسعه پرداخته شود . 

باحث مفهومی و نظری مشارکت اجتماعی شهروندان، این مفهوم، برخوردار از ابعاد متنوعی است که به دلیل با توجه به م

ز آن در دو سطح ا ییهابخش یریگاندازهکه  شودمیداشتن ابعاد چندگانه از حیث سنجش بیشتر به عنوان نوعی سازه شناخته 

 است .  موردتوجهذهنی و عینی 

 طوربه، باورها و ایستارهای مردم نسبت به مشارکت در توسعه، هاارزشات با عنوان سنجش در این بند، از شرح خدم

 است .  شدهگرفتهخاص جهت سنجش آن از دو سطح عینی و ذهنی شهروندان بهره 

 وردنظرمدر سطح ذهنی آمادگی روانی برای اقدام و انجام عمل مشارکتی و در سطح عینی ابعاد رفتاری و عملی مشارکت 

است که برای سنجش آن باید از  یاچندگانه یهاجنبهاست . در هر دو سطح به دلیل گستردگی موضوع و مفهوم دارای 

سنجش این سازه که در  یهااسیمقو  هامعرفمناسب هر سطح استفاده نمود . که این قسمت به بیان  یهااسیمقطیف و 

 اختصاص دارد.  اندقرارگرفته مورداستفادهمختلف  یهاپژوهش

 در سطح ذهنی

 یهاسایمقگروهی و جمعی در  یهابرنامهمشارکتی برای مشارکت و حضور در  یهیروحدر این سطح، آمادگی روانی یا 

 یوزهحو به اقتضای شرایط، مناسبات اجتماعی و فرهنگی حاکم بر  شودمیمحلی، روستایی، شهری و حتی ملی سنجیده 

روحیه مارکتی استفاده برای سنجش  هافیطلیکرت و یا دیگر  یهافیطاز گویه ها در قالب  یامجموعهاز  موردمطالعه

 (. 144-99:  1326اری و دیگران، شود ) غفمی

 در سطح عینی

واقعی و ملموس شهروندان در تعامالت اجتماعی در مشارکت اجتماعی  یهاکنشدر این سطح به ارزیابی رفتارها و 

با استفاده از گویه های زیر  ازین منظر و ایستارهای مردم در بحث مشارکت شهروندی هاارزشش . سنج شودمیپرداخته 

 .  شودمیسنجیده 

 است :  یبررسقابلاز دو منظر  عمدتاًدر بعد عینی، مشارکت اجتماعی 

  حیات انجمنی در قالب دو متغیر عضویت انجمنی و نحوه کنش و موقعیت کنش گر در انجمن؛ 

  اقدام اعضای جامعهکنش و 

 قرارگرفتهتفصیلی  یموردبررس 2-1-5-2-1 دربنداز منظر نخست یعنی عضویت انجمنی، نوع رابطه )موقعیت( کنش گر 

 است که شرح آن در همان بند منعکس است . 
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امه گزارش دگرفته است که در اقرار  موردسنجش یبا استفاده از گویه های، یعنی کنش و اقدام اعضای جامعه از منظر دوم 

 مورد اشاره قرار گرفته است.

استان میزان مشارکت  1همانطور که اشاره شد، جهت سنجش ارزش ها وباورهای مردم نسبت به مشارکت در فرآیند توسعه

جویی گروه های مردمی، ضمن برگزاری پیمایش میدانی در سطح کل استان بوشهر و با نمونه گیری یک هزار و یکصد و 

و در دو بعد  (سرمایه اجتماعیفرهنگی ) -گروه اجتماعیر سطح شهری و روستایی که در قالب پیمایش میدانی پانزده نفره د

 در ادامه مورد تحلیل قرار گرفته است : ، صورت گرفته گویه های ذهنی و عینی 

 

 ش اجتماعی شهروندان از بعد عینیگویه های مربوط به ارزیابی کن -1-2-5-1-6-1

 ؟ دیاکردهاخیر به چه میزان در ساخت یا بازسازی موارد زیر از لحاظ مالی یا زمانی مشارکت  یهاسالدر  -1

 فرهنگی نظیر مدرسه، فرهنگسرا و .... یهامجموعهساخت  1-1

 درمانی نظیر بیمارستان، درمانگاه و ..... یهامجموعهساخت   1-2

 ساخت مسکن برای محرومین و نیازمندان جامعه  1-3

 اماکن مذهبی نظیر مسجد، حسینیه و ....ساخت  1-4

 و .... یکاردرخت، یروسازادهیپامور عمرانی در شهر نظیر پارک،  1-5

 میزان همکاری و مشارکت در بخش تعاونی 1-6

گانه لیکرت طراحی شده و مورد پرسش قرار  5ان داده شده است این سوال مطابق با طیف نش  21جدول همانطور که در 

 گرفته است : 

 ینیشهروندان از بعد ع یکنش اجتماع یابیمربوط به ارز یها هیگو:  21جدول 

  ؟ظ مالی یا زمانی مشارکت کرده ایدساخت یا بازسازی موارد زیر از لحا در سال های اخیر به چه میزان درپرسش اصلی: 

 شماره گزینه ها بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 1-1 ، فرهنگسرا و ....خت مجموعه های فرهنگی نظیر مدرسهسا     

 2-1 ، درمانگاه و .....مجموعه های درمانی نظیر بیمارستانساخت      

 3-1 مسکن برای محرومین و نیازمندان جامعهساخت      

 4-1 ساخت اماکن مذهبی نظیر مسجد، حسینیه و ....     

                                                      
یده می شود . جدر اینجا توسعه به مفهوم کالبدی در نظر گرفته شده است ، زیرا که توسعه در فرآیند برنامه ریزی های کالن منطقه ای با مفاهیم عینی سن -1 

گرفته است و در سوال بعد این سنجش در بعد ذهنی مشارکت شهروندان مورد شاخص هایی که در سوال نخست مطرح شده در قالب سنجش عینی صورت 

 .پرسش و سنجش قرار گرفته است
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 شماره گزینه ها بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 5-1 ازی، درختکاری و ....سامور عمرانی در شهر نظیر پارک، پیاده رو      

 6-1 میزان همکاری و مشارکت در بخش تعاونی     

 ماخذ : مطالعات مشاور

این پرسشنامه توسط گروه سرمایه اجتماعی و در گستره وسیعی در سطح کل استان ) نقاط شهری و روستایی ( مورد 

سنجش قرار گرفته است که این داده پس از جمع آوری ،  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند ،که در ادامه مورد اشاره 

 قرار می گیرد. 

نفر به سوال  3و  2-1نفر به سوال  4زیابی قرار گرفته اند که مشخص شده در ابتدا در ابتدا کل گویه های سوال مورد ار

سواالت به صورت منعکس شده است ، میانگین پاسخ افراد به   22جدول پاسخی نداده اند . همچنین همانطور که در  1-3

 ذیل می باشد : 

 می باشد.  کممشارکت شهروندان در سال های اخیر از لحاظ مالی یا زمانی  1.72: با میانگین  1-1سوال 

 می باشد. تقریبا اصالمشارکت شهروندان در سال های اخیر از لحاظ مالی یا زمانی  1.42: با میانگین  2-1سوال 

 می باشد.کم رکت شهروندان در سال های اخیر از لحاظ مالی یا زمانی مشا 1.64: با میانگین  3-1سوال 

 می باشد.کم مشارکت شهروندان در سال های اخیر از لحاظ مالی یا زمانی  1.71: با میانگین  4-1سوال 

 می باشد.تقریبا کم مشارکت شهروندان در سال های اخیر از لحاظ مالی یا زمانی  1.53: با میانگین  5-1سوال 

 می باشد. تقریباکممشارکت شهروندان در سال های اخیر از لحاظ مالی یا زمانی  1.54: با میانگین  6-1سوال 

 ینیشهروندان از بعد ع یکنش اجتماع یابیارزخ دهندگان و میانگین پاسخ های گویه های مربوط به تعداد پاس:  22جدول 

 سوال

1-1 

مشارکت در 

ساخت 

مجموعه های 

 فرهگی

2-1 

مشارکت در 

ساخت 

مجموعه های 

 درمانی

3-1 

مشارکت در 

ساخت مسکن 

برای 

 محرومین

4-1 

مشارکت در 

ساخت 

مجموعه های 

 مذهبی

5-1 

مشارکت در 

امور عمرانی 

 شهری

6-1 

مشارکت در 

بخش های 

 تعاونی

 1115 1115 1115 1112 1111 1115 تعداد پاسخ های داده شده

 4 4 4 3 4 4 های سفیدتعداد پاسخ 

 1.54 1.53 1.71 1.64 1.42 1.72 میانگین

 ماخذ : تحلیل مشاور

 در ادامه فراوانی داده های آماری هر یک از پرسش ها به تفکیک مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد . 

منعکس شده است ؛ در این تحلیل فراوانی های پاسخ دهندگان در گویه پرسش  23جدول در  1-1تحلیل مربوط به سوال 

شده و همچنین درصد از کل برای هر یک از گزینه ها و همچنین درصد تجمعی آن محاسبه شده است، در این پرسش 
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ساخت مجموعه های فرهنگی نظیر مدرسه ، "ای اخیر به چه میزان در ساخت یا بازسازی سوال شده است که : در سال ه

 "فرهنگسرا و ... از لحاظ مالی یا زمانی مشارکت کرده اید 

مطابق با نتایج بدست آمده از این جدول بیش از نیمی از پاسخ دهندگان تا کنون اصال در ساخت مجموعه های فرهنگی 

 درصد پاسخ دهندگان به گزینه اصال و کم پاسخ داده اند .  24طابق با آمار تجمعی در حدود مشارکت نداشته اند و م

 نظایر آنسخ مشارکت کنندگان در ساخت مجموعه های فرهنگی نظیر مدرسه، فرهنگسرا و ا: پ 23جدول 
 14نمودار 

 مجموعه های فرهنگی: مشارکت در ساخت  1-1سوال 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 53.5 53.5 53.5 596 اصال

 72.1 24.7 24.7 275 کم

 97.2 19.1 19.1 213 تا حدودی

 99.2 2.4 2.4 22 زیاد

 144.4 2. 2. 9 کامال

  144.4 144.4 1115 جمع
 ماخذ : مطالعات مشاور
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 پاسخ مشارکت کنندگان در ساخت مجموعه های فرهنگی نظیر مدرسه، فرهنگسرا و نظایر آن: 15نمودار 

 
 ماخذ : مطالعات مشاور

منعکس شده است ؛ در این تحلیل فراوانی های پاسخ دهندگان در گویه پرسش   24جدول در  2-1تحلیل مربوط به سوال 

شده و همچنین درصد از کل برای هر یک از گزینه ها و همچنین درصد تجمعی آن محاسبه شده است، در این پرسش 

 مارستان،یب رینظ یدرمان یمجموعه ها "های اخیر به چه میزان در ساخت یا بازسازی سوال شده است که : در سال 

 "از لحاظ مالی یا زمانی مشارکت کرده اید  درمانگاه و ...

مطابق با نتایج بدست آمده از این جدول بیش از نیمی از پاسخ دهندگان تا کنون اصال در ساخت مجموعه های درمانی 

 درصد پاسخ دهندگان به گزینه اصال و کم پاسخ داده اند .  94طابق با آمار تجمعی در حدود مشارکت نداشته اند و م

در فراوانی های بدست آمده در این پرسش مشخص شد که هی  یک از پاسخ دهندگان به گزینه زیاد و کامال پاسخ 

 نداده اند. 
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 نظایر آنجموعه های درمانی نظیر بیمارستان، درمانگاه و : پاسخ مشارکت کنندگان در ساخت م 24جدول 
 : مشارکت در ساخت مجموعه های درمانی 2-1سوال 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 64.3 64.3 64.1 674 اصال

 91.2 34.9 34.2 343 کم

 144.4 2.2 2.2 92 تاحدودی

  144.4 99.6 1111 جمع
Missing System 4 .4   

Total 1115 144.4   
 ماخذ : مطالعات مشاور

 

 آن ریدرمانگاه و نظا مارستان،یب رینظ یدرمان یپاسخ مشارکت کنندگان در ساخت مجموعه ها: 16نمودار 

 
 ماخذ : مطالعات مشاور

ش پرس هیپاسخ دهندگان در گو یها یفراوان لیتحل نیمنعکس شده است ؛ در ا 25جدول در  3-1مربوط به سوال  لیتحل

ال پرسش سو نیآن محاسبه شده است، در ا یدرصد تجمع نیها و همچن نهیاز گز کیهر  یدرصد از کل برا نیشده و همچن
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 یجامعه از لحاظ مال ازمندانیو ن نیمحروم یمسکن برا " یا بازسازیدر ساخت  زانیبه چه م ریاخ ی: در سال هاشده است که 

 " دیمشارکت کرده ا یزمان ای

 نیمحروم یساخت مسکن برااز پاسخ دهندگان تا کنون اصال در  یمیاز ن شیجدول ب نیبدست آمده از ا جیبا نتا مطابق

اصال و کم پاسخ  نهیدرصد پاسخ دهندگان به گز 24در حدود  ینداشته اند و مطابق با آمار تجمعمشارکت جامعه  ازمندانیو ن

در فراوانی های بدست آمده در این پرسش مشخص شد که هی  یک از پاسخ دهندگان به گزینه کامال پاسخ نداده  داده اند .

 اند. 

 ساخت مسکن برای محرومین و نیازمندان جامعه  پاسخ مشارکت کنندگان در:  25جدول 
 مسکن برای محرومین و نیازمندان جامعه: مشارکت در ساخت  3-1سوال 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 52.2 52.2 52.4 524 اصال

 24.5 32.4 32.3 364 کم

 99.4 14.5 14.4 161 تا حدودی

 144.4 1.4 1.4 11 زیاد

  144.4 99.7 1112 جمع

Missing System 3 .3   

Total 1115 144.4   

 ماخذ : مطالعات مشاور
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 پاسخ مشارکت کنندگان در ساخت مسکن برای محرومین و نیازمندان جامعه:  17نمودار 

 
 ماخذ : مطالعات مشاور

ش پرس هیپاسخ دهندگان در گو یها یفراوان لیتحل نیمنعکس شده است ؛ در ا  26جدول  در 4-1مربوط به سوال  لیتحل

ال پرسش سو نیآن محاسبه شده است، در ا یدرصد تجمع نیها و همچن نهیاز گز کیهر  یدرصد از کل برا نیشده و همچن

 یمال از لحاظ و .... هینیمسجد ، حس رینظ یاماکن مذهب " یبازساز ایدر ساخت  زانیبه چه م ریاخ یشده است که : در سال ها

 " دیمشارکت کرده ا یزمان ای

شارکت م اماکن مذهبیاز پاسخ دهندگان تا کنون اصال در ساخت  یمیاز ن شیجدول ب نیبدست آمده از ا جیبا نتا مطابق

 اصال و کم پاسخ داده اند . نهیدرصد پاسخ دهندگان به گز 24در حدود  ینداشته اند و مطابق با آمار تجمع

 اماکن مذهبی نظیر مسجد ، حسینیه و نظایر آنپاسخ مشارکت کنندگان در ساخت :  26جدول 
 و .... هینیمسجد ، حس رینظ یساخت اماکن مذهب: مشارکت در  4-1سوال 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 53.1 53.1 53.1 592 اصال

 24.1 31.4 31.4 346 کم

 93.3 9.1 9.1 142 تاحدودی



تحل  یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یمشارکت شهروند لی و 

 

114 

  م 5002212B0021300309RE103960629کد گزارش :  

 

 92.4 5.1 5.1 57 زیاد

 144.4 1.6 1.6 12 کامال

  144.4 144.4 1115 جمع

 ماخذ : مطالعات مشاور

 آن ریو نظا هینیمسجد ، حس رینظ یپاسخ مشارکت کنندگان در ساخت اماکن مذهب:  18نمودار 

 
 ماخذ : مطالعات مشاور

ش پرس هیپاسخ دهندگان در گو یها یفراوان لیتحل نیمنعکس شده است ؛ در ا 27جدول  در 5-1مربوط به سوال  لیتحل

ال پرسش سو نیآن محاسبه شده است، در ا یدرصد تجمع نیها و همچن نهیاز گز کیهر  یدرصد از کل برا نیشده و همچن

امور عمرانی در شهر نظیر پارک ، پیاده رو سازی ،  " یا بازسازیدر ساخت  زانیبه چه م ریاخ یاشده است که : در سال ه

 " دیمشارکت کرده ا یزمان ای یاز لحاظ مالدرخت کاری و .... 

شارکت مامور عمرانی شهری از پاسخ دهندگان تا کنون اصال در  یمیاز ن شیجدول ب نیبدست آمده از ا جیبا نتا مطابق

در فراوانی های . اصال و کم پاسخ داده اند نهیدرصد پاسخ دهندگان به گز 94در حدود  یاند و مطابق با آمار تجمع نداشته

 بدست آمده در این پرسش مشخص شد که هی  یک از پاسخ دهندگان به گزینه کامال پاسخ نداده اند. 
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 ننظایر آو  ی، درخت کار یرو ساز ادهیپارک ، پ ریدر شهر نظ یمرانپاسخ مشارکت کنندگان در امور ع:  27جدول 
 ...و  ی، درخت کار یرو ساز ادهیپارک ، پ ریدر شهر نظ یامور عمران: مشارکت در  5-1سوال 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 59.3 59.3 59.3 661 اصال

 27.9 22.6 22.6 319 کم

 99.1 11.2 11.2 125 تاحدودی

 144.4 9. 9. 14 زیاد

  144.4 144.4 1115 جمع

 ماخذ : مطالعات مشاور

 آن ریو نظا ی، درخت کار یرو ساز ادهیپارک ، پ ریدر شهر نظ یپاسخ مشارکت کنندگان در امور عمران:  15نمودار 

 
 ماخذ : مطالعات مشاور

ش پرس هیپاسخ دهندگان در گو یها یفراوان لیتحل نیمنعکس شده است ؛ در ا 22جدول در  6-1مربوط به سوال  لیتحل

ال پرسش سو نیمحاسبه شده است، در اآن  یدرصد تجمع نیها و همچن نهیاز گز کیهر  یدرصد از کل برا نیشده و همچن

 " دیمشارکت کرده ا یزمان ای یاز لحاظ مالبخش تعاونی  "در  زانیبه چه م ریاخ یشده است که : در سال ها
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ت نداشته مشارک تعاونیاز پاسخ دهندگان تا کنون اصال در امور  یمیاز ن شیجدول ب نیبدست آمده از ا جیبا نتا مطابق

در فراوانی های بدست . اصال و کم پاسخ داده اند نهیدرصد پاسخ دهندگان به گز 94در حدود  یاند و مطابق با آمار تجمع

 آمده در این پرسش مشخص شد که هی  یک از پاسخ دهندگان به گزینه کامال پاسخ نداده اند. 

 در میزان همکاری و مشارکت در بخش تعاونی و نظایر آن گانپاسخ مشارکت کنند:  28جدول 
 یو مشارکت در بخش تعاون یهمکار زانیم: مشارکت در  6-1سوال 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 64.9 64.9 64.9 679 اصال

 94.2 29.9 29.9 333 کم

 92.1 7.4 7.4 22 تا حدودی

 144.4 1.9 1.9 21 زیاد

  144.4 144.4 1115 جمع

 ماخذ : مطالعات مشاور

 در میزان همکاری و مشارکت در بخش تعاونی و نظایر آن پاسخ مشارکت کنندگان:  20نمودار 

 
 ماخذ : مطالعات مشاور
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 ان از بعد ذهنیگویه های مربوط به ارزیابی کنش اجتماعی شهروند -1-2-5-1-6-2

پیمایش میدانی انجام گرفته در سطح استان سعی شد تا ارزش ها و باورهای شهروندان استان از بعد ذهنی نیز مورد  در

 سنجش قرار بگیرد ، از این روی این سنجش توسط گویه زیر مورد ارزیابی قرار گرفته است : 

 :  2سوال 

 ود، تا چه حد حاضر به مشارکت می باشید؟چنانچه در محله یا شهر شما قرار باشد یک پروژه عمرانی انجام ش

 زیاد                بسیار زیاد                    کم                     متوسط                          بسیار کم           

به این سوال پاسخ  2.2نفر با میانگین  1115که در آمار پاسخ دهندگان به این پرسش قابل مشاهده است ، تمامی  همانطور

در می باشد (  3) میانگین نزدیک به در حد متوسط گفته اند . این میانگین نشان دهنده آن است که شهروندان تمایل دارند 

 پروژه های توسعه خرد و کالن استان خود مشارکت کنند .  

 آن ریو نظا در پروژه های عمرانی در محله یا شهر یهمکار زانیمجهت  ذهنی پاسخ دهندگان : تمایل 25جدول 

 چنانچه در محله یا شهر شما قرار باشد یک پروژه عمرانی انجام شود، تا چه حد حاضر به مشارکت می باشید؟:  2سوال 

N 
Valid 1115 

Missing 4 

Mean 2.2439 

 ماخذ : مطالعات مشاور

 یها یفراوان لیتحل نیمنعکس شده است ؛ در ا .Error! Reference source not foundدر  2مربوط به سوال  لیتحل

به اسآن مح یدرصد تجمع نیها و همچن نهیاز گز کیهر  یدرصد از کل برا نیپرسش شده و همچن هیپاسخ دهندگان در گو

چه  انجام شود، تا یپروژه عمران کیشهر شما قرار باشد  ایچنانچه در محله  "پرسش سوال شده است که  نیشده است، در ا

 "د؟یباش یحد حاضر به مشارکت م

گانه از توزیع نرمال تری برخورد دار بوده و  5در این سوال بر خالف سوال قبل پراکندگی پاسخ ها در گزینه های طیف 

فراوانی پاسخ دهندگان بیشترین پاسخ مربوط به گزینه متوسط و کمترین فراوانی مربوط به گزینه خیلی زیاد می مطابق با 

 باشد.

 تمایل شهروندان از لحاظ فراوانی های بدست آمده در این پرسش مشخص شد کهدر کل می توان گفت که مطابق با 

  ذهنی به میزان مشارکت در توسعه متوسط می باشد . 
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 در میزان همکاری و مشارکت در پروژه های توسعه شهر و محله و نظایر آن پاسخ مشارکت کنندگان:  30جدول 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 21.2 21.2 21.2 243 بسیار کم

 39.5 17.7 17.7 197 کم

 66.6 27.2 27.2 343 متوسط

 27.7 21.1 21.1 235 زیاد

 144.4 12.3 12.3 137 بسیار زیاد

  144.4 144.4 1115 جمع

 ماخذ : مطالعات مشاور

 در میزان همکاری و مشارکت در پروژه های توسعه شهر و محله و نظایر آن پاسخ مشارکت کنندگان:  21نمودار 

 
 ماخذ : مطالعات مشاور
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جمع بندی پیمایش میدانی سنجش ارزش ها ، باورها و ایستارهای مردم نسبت به  -1-2-5-1-6-3

 مشارکت شهروندی

، جهت تدقیق نتایج و اشراف بیشتر محققان از وضعیت کنونی جامعه  در هر مطالعه اجتماعی امری میدانی های برداشت 

اجتناب ناپذیر است که در قالب استفاده از یکی از انواع  ابزارهای پرسشنامه ، مصاحبه و یا دیگر ابزارهای رایج شکل 

های مردم نسبت به مشارکت در فرآیند توسعه از میگیرد. در گزارش حاضر نیز جهت سنجش ارزش ها ، باورها و ایستار

گانه لیکرت طراحی شده بود ، در سطح یک هزار و یکصد و پانزده نفره در سطح  5پرسشنامه که مطابق با طیف ابزار 

های ذهنی  گویه فرهنگی ) سرمایه اجتماعی( و در دو بعد-شهری و روستایی که در قالب پیمایش میدانی گروه اجتماعی

 صورت گرفت .  و عینی

درصد مردم  25در تحلیل هایی که بر اساس گویه های مربوط به بعد عینی صورت گرفت مشخص گردید که قریب به 

 تا کنون در هی  از اقدامات توسعه ای در استان مشارکت نداشته اند: 

 94ت داشته اند ، درصد شهروندان تاکنون کم و بسیار کم در ساخت مجموعه های فرهنگی مشارک 24بر این اساس 

در ساخت مراکز درمانی و بیمارستان های استان مشارکت داشته اند ، حدود  تاکنون کم و بسیار کمدرصد شهروندان 

در ساخت مسکن های اجتماعی جهت محرومین استان مشارکت کرده اند  درصد شهروندان تاکنون کم و بسیار کم 24

درصد شهروندان  94در ساخت اماکن مذهبی استان مشارکت داشته اند ،  شهروندان تاکنون کم و بسیار کمدرصد  24، 

درصد  94در ساخت فضاهای سبز عمومی و فضاهای تفریحی و عام المنفعه مشارکت داشته اند ،  تاکنون کم و بسیار کم

 در بخش های مربوط به تعاونی استان مشارکت داشته اند .  شهروندان تاکنون کم و بسیار کم

که در قالب یک سوال مطرح  ارزش ها و باورهای شهروندان استان از بعد ذهنییگر نتایج حاصل از سنجش از سوی د

توسط و کمترین ممربوط به گزینه پاسخ فراوانی سوال قبل پاسخ دهندگان بیشترین شده بود ، نشان میداد که بر خالف 

شارکت در مه تمایل شهروندان از لحاظ ذهنی به میزان ربوط به گزینه خیلی زیاد می باشد، این بدان معناست کفراوانی م

 توسعه متوسط می باشد .  

ز لحاظ عینی گرچه اهروندان استان بوشهر می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که شبدست آمده  جیبا نتا مطابقدر کل 

آیند رتری جهت مشارکت در فحداقل از لحاظ ذهنی آمادگی بیشخیلی در مشارکت درامر توسعه توفیقی نداشته اند ولی 

 توسعه استان بوشهر دارند.
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 جامعه یریپذمشارکتارزیابی  -1-2-5-1-7

 حساببه شهری جوامع یتوسعه در مستقل ارزش یک و انسانی توسعه اهداف به دستیابی برای یالهیوس مشارکت،

 به و شودمی حاصل موفقیت غالباً باشند؛ فعاالنه داشته مشارکت آن از مراحلی در مردم که طرح هر اجرای در .دیآیم

 شهروندان مشارکت الگوهای بررسی با .رودیم بشمار هاطرح در موفقیت عامل نیترمهم عنوان به مردم مشارکت دلیل همین

منظور ارائه  به یامنطقه یهاطرح کارایی افزایش در شهروندان مشارکت جایگاه منظور شناختبه   یاتوسعه یهاطرح در

 بر بیشتر توسعه تأکید یهادر طرح شهروندان مشارکت افزایش الزم به نظرمی رسد. آن مناسب جهت برقراری راهکارهای

 .دینمایم پیدا محوری جنبه نمایشی حالت مردم از نقش ی،زیربرنامه شیوه نیدر ا .باشدیمو مشارکتی  هماهنگ یزیربرنامه

 بااحساس و درآمده فردی زندگی حالت شهروندان از که ابدییم تحقق هنگامی و است امروزی زندگی الزامات از مشارکت

 توسعه و سهم آیندگان، نیازهای به پاسخگویی (. برای 132:  1374بدل شوند. )پیران، شهروندی فعال به جمعی مسئولیت

کنیم.  یزیربرنامه شهروندان داوطلبانه و آگاهانه مشارکت هدفمند، الگوی مبنای بر را شهری زندگی امور ادارة باید ناچاربه

ی هاازمانساست و با توجه به تأکید  آمدهدستبهی توسعه نهیدرزمدر سطح جهانی . نظر به تجاربی که ( 13)شیانی و دیگران: 

عبارت  د و بهباشی پایدار ، بدون مشارکت مردمی ، قابل تحقق نمیتوسعهتوان گفت که ی ، همانند یونسکو ، میالمللنیب

ست و این نی مستثنااین امر جامعه ایرانی نیز از . گرددیممحسوب توسعه جهت الزم و قطعی  شرطشیپ ، مشارکتدیگر ، 

 ، آحاد شهرونداندر سطح جامعه و  یهابخشی هیکلدر ی پایدار در ایران گردد که توسعهتواند سبب هنگامی میمفهوم 

 . تبدیل گردد یک فرهنگ فراگیر نهادینه شود و به 

 عرشانسانی و زیباست و شاید بهترین تعریف از مشارکت را بتوان در این  ،نفسهیف، (مدنی و اقتصادی)اعم از مشارکت 

 :  دیگویمیافت که  از گلستان سعدی

 یک گوهرنده که در آفرینش ز  اعضای یکدیگرند آدمیبن     

 دگر عضوها را نماند قرار      ه درد آورد روزگارچو عضوی ب                                     

 نشاید که نامت نهند آدمی  یغمیبکز محنت دیگران  تو

شرکت »و آن را به معنای  اندداشتهتوجه را به مفهوم مشارکت  نیترشیبتوسعه  نظرانصاحبی قرن بیستم مهیناز 

ی اقتصادی ، اجتماعی، هاتیفعالی یک جامعه در دهندهلیتشکی هاسازمانو  هاگروه، ی افرادآگاهانهداوطلبانه، ارادی و 

( . 35:  1391)موسوی ،  اندگرفتهزندگی در نظر  جانبههمهسیاسی و فرهنگی آن برای رسیدن به توسعه پایدار و متوازن و 

 اندگرفتهلشکی اتوسعهو  هافتیسازمانسامان مند،  طوربهمشارکت در این معنا پدیده و مفهومی است که ابعاد گوناگون آن 

  . باشدیمو حاصل زندگی اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی نوین 
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ی که از طریق آن اعضای یک جامعه در امور اداوطلبانهی ارادی و هاتیفعالمشارکت عبارت است از مفاهیم، بر اساس 

هیم در شکل دادن به حیات اجتماعی خود س میرمستقیغو به صورت مستقیم و  کنندیممحله، شهر و یا روستای خود شرکت 

 (.141:1373)محسنی تبریزی، شوندیم

توسعه  ،بر اساس مفهوم و تعاریف گفته شده آنچه که از اسناد و تحقیقات پژوهشگران علوم اجتماعی استنباط می گردد 

اشد، که الزم است جهت ارزیابی سیاسی می بو اجتماعی  –مفهومی است که شامل مجموعه ای از مولفه های اقتصادی 

 مشارکت در فرآیند توسعه کلیه این فاکتورها بررسی و مورد ارزیابی قرار بگیرند.

ظور ی قرار گرفت و به منموردبررستوسعه با ماهیت و رویکرد اقتصادی در این بخش از گزارش مشارکت در فرآیند 

وشهر بعمرانی و سازندگی استان ی توسعهاقتصادی مردم در  یاهمشارکتیزان و حجم ی منهیدرزمی اطالعات الزم آورجمع

 ) شاخص های مورد نیاز در خصوص ارزیابی وضعیت مشارکت در توسعه به تفصیل در ادامه و به طور مشخص در بند

و یا دارای بخش رند به اداراتی که ماهیت مشارکت با رویکرد اقتصادی دامنعکس شده است ( -1-2-5-2-1-1-1 

سال  14تا  5)حداقل( های آماردرخواست شد که مراجعه گردید و باشند میشهروندی  یهامشارکتمستقلی به نام بخش 

 در اختیار این مشاور قرار گیرد .  به تفکیک شهرستان هامشارکتی تعداد و حجم ریالی این نهیدرزم اخیر

ه دارای ک ییهاآنحتی )بیشتر ادارات  متأسفانهمشخص گردید که  شدهانجامی میدانی هاشیمایپو  هانشستدر ولی 

 یسازراهمفو  باشنداین زمینه میفاقد آمار مستقل و مدونی در باشند( میمردمی  یهامشارکتبخش مستقلی به نام معاونت 

 .  دندنمویمو یا برداشت میدانی در آینده  شدهخواسته یهاداده یآورجمعآن را منوط به 

ک ی کشور یک بانهایاستانداری مردمی هر یک از هامشارکتدر معاونت  شودمیپیشنهاد به منظور رفع این کمبود 

ی هادادهو پردازش مشارکت شهروندی در امور فرهنگی اجتماعی و توسعه عمرانی ی اطالعات آورجمعاطالعاتی جهت 

 .ایجاد گردد  شدهیآورجمع

اطالعاتی  یازهایناین نتیجه به دست آمد که مابین  شدهیآورجمعی دولتی و با بررسی اطالعات هادستگاهدر مراجعه به 

که به دلیل همجنس نبودن اطالعات تحلیل روند  تا آنجامشاور و اطالعات موجود، اختالف و تفاوت فاحشی وجود دارد 

مشاور نیازمند اطالعات مشارکت به تفکیک  کهیدرحال،  مثالعنوانبهمشارکت شهروندی با دشواری زیادی همراه شد . 

را در  یموردبررسی هاسالی همهباشد و یا سال است اطالعات واصله یا به تفکیک شهرستان نمی بر حسبشهرستان و 

اجه ی روندی با چالش موهالیتحل جهیدرنتناقص و از هم گسیخته است و  هامشارکتو یا تعداد و حجم مالی  ردیگیبرنم

ی و تحلیل قرار گرفت و در قالب جداول و موردبررسواقعیت باال اطالعات دریافتی تا حد امکان   رغمیعلشود . می

 نمودارهایی )به تفکیک ادارات مورد مراجعه( در این گزارش منعکس گردید.
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ر حسب چگونگی در ادامه جهت روشن تر شدن مفهوم و جایگاه مشارکت و اقسام آن به بررسی ماهیت مشارکت ب

عضویت و موضوع آن پرداخته شده است تا ارزیابی بهتری از مفهوم مشارکت در توسعه که ماهیت آن تلفیقی از رویکردهای 

 رویکردهای اجتماعی و رویکردهای سیاسی است، حاصل شود: –اقتصادی 

 چگونگی عضویت بر حسبانواع مشارکت  -1-2-5-1-7-1

 :دانست پنج گونه توان بر را میمشارکت بر مبنای چگونگی عضویت مردم 

ارکت و خاستگاه این نوع مش منشأ.  طبیعی وجود دارد - اجتماعی یهاگروهاین نوع مشارکت در  مشارکت طبیعی :

. کارکرد این مشارکت باشد می یرارادیغعضویت افراد در آن و  اجتماعی است یهاسنتدر کارکردها و 

 یهاروهگدر  . این نوع مشارکت گرددیممنجر طبیعی  یهاگروهبقای  است و به هاسنت و رسوم تقویت عادات

و  است نیرومند . مشارکت طبیعی در جوامع سنتیاست  مشاهدهقابلو...  یبازهم،  ، خویشاوندی خانوادگی

ها د. این نهاگرددیممحلی ی جامعه، همساالن و  طایفه، فرد با خانواده ی رابطهموجب تقویت ه نهادهای مربوط

 تواندنمی کس یه هاگروه. در این  دهندیمانتقال هنجارهای موجود را به اعضای خود ی ریپذجامعهدر جریان 

 (.39:1391، موسوی) استنقشی در گروه دارای  سن و شرایط دیگر ،. هر فرد متناسب با جنس  باشد تفاوتیب

 و بدون نفوذ یا دخالت عوامل دیگر کنندگانمشارکت توسطمشارکت ارادی فرایندی است که  : 1مشارکت ارادی

 این نوع یهاجلوهارادی و آگاهانه است.  شرکت فرد و ابدییمو سازمان  دیآیم)بیرون از گروه ارادی( پدید 

 یاهگروه، اصناف، سندیکاها و  هایتعاون،  ، احزاب سیاسی ، اجرایی علمی یهاانجمندر  توانمیمشارکت را 

افراد شود انجام میو رسمی  افتهیسازمان صورتاین نوع مشارکت به  ازآنجاکه. نمود شغلی مشاهده 

 .شود وضع میگروه هستند که توسط ملزم به رعایت قواعد و قوانین  کنندهشرکت

                                                      
1 - Voluntary 
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اعضای آن تشکیل ی ارادهاجتماعی است که به رغم  هایگروهاین نوع مشارکت محصول  : 1مشارکت اجباری

رار در جبر و اضطو  دارد کنندهنییتع. در مشارکت اجباری یا تحمیلی عامل بیرونی نقش اساسی و  شوندیم

کارکرد چنین مشارکتی تحکیم معیارها و مقررات . افراد ناگزیر از مشارکت باشند تا  شودمیعضویت باعث 

وان تاست و از آن جمله میی سوابق متعدددارای در طول تاریخ  . مشارکت تحمیلی موجود یک اجتماع است

مختلف )مانند دیوار چین، اهرام مصر و...( یا استفاده از  یهاطرحاستفاده از نیروی کار رایگان در اجرای به 

 ییان جهت منافع طبقات حاکم اشاره نمود .نیروی کار روستا

مشارکت  . یافته است یاگستردهو ابعاد  شدهختهیآمتوسعه در هم  یمقولهبا  این نوع مشارکت : 2مشارکت برانگیخته

 ریتأثحت ت هاگروه. مشارکت افراد در این  دارد کنندهمشارکتبه عاملی بیرون از گروه بستگی برانگیخته 

 ییهاوهیشرفتارها و ی اشاعهتغییرات احتمالی از طریق  آن ایجادکارکرد اساسی  و مختلف است یهازشیانگ

. او معتقد  است شدهمطرحاین شکل از مشارکت توسط راجرز  . گرددیمه تعیین است که توسط متولیان توسع

در این  هایتعاوننظیر  مشارکتی یهاسازمان رونیازاو  نیستند یاست که جوامع سنتی دارای سوابق مشارکت

 رایی بحلراهراجرز مشارکت برانگیخته را به عنوان با توجه به این امر .  شوندیمجوامع با شکست مواجه 

ارکتی مش یهاسازمانو بر این باور است که  کندیممشکالت مربوط به مشارکت مردم در جهان سوم پیشنهاد 

ه اگرچ.  واقع شوند ، مؤثردر امر انتقال جامعه به سوی نوسازی توانند می شوندیمایجاد که بدین صورت 

اما گاهی  است کنندگانمشارکتمشارکت برانگیخته عمدتاً هم در جهت اهداف مثبت طراحان آن و هم 

خذ در بر نداشته باشد)همان مأ کنندگانمشارکتی برای ادهیفاو باشد منافع طراحان آن  جهتدر تنها د توانمی

41  .) 

 موضوع بر حسبمشارکت  -1-2-5-1-7-2

انسانی وجود دارد مشارکت بر حسب موضوع نیز دارای انواع گوناگونی  یهاتیفعالی طهیحبا توجه به تنوعی که در 

 :  میپردازیماست که در زیر به تشریح هر یک 

                                                      
1 Coercion 

2 Excited 
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و  هاگروه،  افرادی آگاهانه، ارادی و  شرکت داوطلبانهعبارت است از  مشارکت فرهنگی:  1مشارکت فرهنگی

متوازن  ، زندگی فرهنگی آن جامعه به منظور گسترش توسعه پایداریک جامعه در ابعاد گوناگون ی دهندهلیتشک یهاسازمان

فرهنگی  عموم مردم از منابع یریگبهرهو  یمندبهرهزندگی فرهنگی جامعه . به عبارت دیگر مشارکت فرهنگی ی جانبههمهو 

 یهاتیفعاله انجام در دسترس است ک ءمجموع کاالها و اشیاآن در معنای وسیع  منظور از منابع فرهنگیاست و  جامعه

ریق آن که اعضای یک جامعه از طاست  ییهاتیفعالنیز فرهنگی  یهاتیفعالمنظور از .  کندیمفرهنگی را ممکن یا تسهیل 

:  1391موسوی ، ) دهندیمو شخصیت خود را گسترش  بخشندیم، استعدادهای خود را توسعه  سازندیمخودشان را محقق 

 . ( 22:  1379تی،و نجا یاز کوثربه نقل  42

و دارای تعاریف متعددی  گرددیممحسوب  سیاسی یهاستمیسمهم در عوامل از : این نوع مشارکت  2مشارکت سیاسی

ی نهداوطلباهر عمل عبارت از مشارکت سیاسی ، نظر مایرون واینر این موارد اشاره نمود : از به توان است که از آن جمله می

روی بر ی ذاررگیتأثبرای است که غیر مشروع یا مشروع و  یا مستمر یادوره،  یا بدون سازمان افتهیسازمان،  ناموفق یاموفق 

. از نظر هانتینگتون شود انجام میامور عمومی در هر سطحی از حکومت محلی یا ملی  یادارهو  هااستیس، انتخاب رهبران 

به اعتقاد این دو  . دولت است یهایریگمیتصمهادن بر فرایند ن ریتأثفعالیت شهروندان به منظور و و نلسون مشارکت سیاسی 

اعمال  -2؛  فعالیت در انتخابات -1 :از  اندعبارت هاآناست که برخی از اشکال مختلفی دارای نویسنده مشارکت سیاسی 

؛ قدرتمندایجاد روابط فردی با مقامات  -4؛  نفوذ، احزاب و...( هایگروه، هاسازمانفعالیت سازمانی )عضویت در  -3؛  نفوذ

 قرارگرفته یدتأکمورد آنچه در اکثر تعاریف  ضمناًتصمیمات دولت. روی بر ی رگذاریتأثاستفاده از زور برای یا خشونت  -5

رکت ویژگی مشا نیترعمده.  ستا هایریگمیتصممردم در انتخابات و دخالت در  شرکت، افراد مشارکت سیاسی است 

 امور کشور است که به آن دموکراسی گویند.ی ادارهی نحوهشرکت مردم در  سیاسی

کسب سود و منفعت به صورت  باهدفکه عملیاتی  ردیپذیممشارکت زمانی صورت : این نوع  3مشارکت اقتصادی

صادی اقت یهاییتوانااز درآمد و  یریگبهرهفرصت مساوی در جهت وجود به معنای  . مشارکت اقتصادیشود گروهی انجام 

ی زمینه ادیاقتصی عرصهافراد جامعه در  یهاتیقابلتوان و شکوفایی  یریکارگبهبرابر برای  یهافرصتوجود زیرا است 

صادی به مشارکت اقت ، یطورکلبه . دهدمیو رغبت به فعالیت اقتصادی را افزایش  بخشدیمرا توسعه مشارکت این نوع 

                                                      
1 Cultural Participation 

2 Political Participation 

3 Economic Participation 
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وزیع ، ت ترمطلوببیشتر و  یگذارهیسرما،  اندازپس،  اقشار مختلف در جهت تولید یآگاهانهمعنای حضور و همکاری 

استفاده از  در ییجوصرفهزندگی و  ازیموردن، مصرف عقالیی و بهینه از منابع مادی و طبیعی و کاالهای  ترعادالنهمناسب و 

 .باشد میمنابع کمیاب 

ورت به ص افراد از روی آگاهی و اطالعطی آن است که  یاافتهیسازمانفرایند  مشارکت اجتماعی:  1مشارکت اجتماعی

روهی و با عنایت به عالیق معین و مشخص که منجر به خود شکوفایی و نیل به اهداف و سهیم شدن در منابع و گ داوطلبانه

 یهاسازمان،  هانجمنا،  هاگروهمانند هنهادهای مشارکتی  چنین مشارکتیی عرصه.  کنندیمفعالیت  گرددیمقدرت 

. پردازندیمنقش به ایفای گوناگون  یهاحوزهو محلی هستند که در سطح جوامع انسانی و  یاریخود  یهاسازمانو  یردولتیغ

ت تعیین سرنوشجهت برای آموزش مشارکت در راهی را در این است که  ادشدهی یاسیرسیغ هایتشکلو  هاانجمناهمیت 

بین  مشارکت اجتماعی داللت بر گسترش روابط به عبارت دیگر .ندیگشایمجمعی  یریگمیتصممردم و شراکت در بحث و 

 اندیولتردیغخصلتی محلی و دارای دارد که معموالً  ییهاگروهو  هاهیاتحاد،  هاباشگاه،  داوطلبانه یهاانجمنگروهی در قالب 

کت مشار، . بنابراین دانندیم اجتماعی یهااستیسالب در قمشارکت مردم در فرایندهای اجتماعی مختلف هدف خود را و 

، شهر و روستا  اعضای یک جامعه در امور محله هاآنارادی داللت دارد که از طریق  یهاتیفعالبر آن دسته از "اجتماعی 

به  45:  1391موسوی ، ) "در شکل دادن حیات اجتماعی مشارکت دارند میرمستقیغو به صورت مستقیم یا  کنندیمشرکت 

 . (142:1369محسنی تبریزی، نقل از 

امعه ، زیرا اوالً مشارکتی است که از متن جاست با مشارکت مردمی دارای نزدیکی بسیار مشارکت اجتماعی  ، یطورکلبه

جایگاه  ،اجتماعی عمران یهابرنامه. چنین مشارکتی در  ردیگیبرممختلف حیات اجتماعی را در  یهاعرصهانیاً ث و دیرویم

را در  عمران اجتماعی یهابرنامه،  مناسب از آن یریگبهرهو فراهم نساختن بسترهای الزم برای بسط و  و غفلتدارد  یاژهیو

 .  (163:1324کیا و غفاری، از به نقل از 44:  1391موسوی ، ) کندیمسطوح مختلف دچار مشکل و نارسایی 

 2مشارکت در توسعه

بین بخشی دارد. نخست می بایست توسعه تشریح گردد، بدین ترتییب می توان  توسعه ماهیت و رویکردیمشارکت در 

ی همه جانبه و می باشد. توسعه ماهیت تلفیقی از معیارهای  اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگیتوسعه را ماهیتی دانست که 

ز تمام به توسعه و بویژه توسعه ای پایدار می بایست تلفیقی اجهت دستیابی کل نگر دارد و می توان اینگونه بیان کرد که 

                                                      
1 Social Parlicipation 

2 -Development Parlicipation 
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شاخص ها و رویکردهایی که به نحوی در شکل گیری توسعه موثر هستند دخالت داشته باشند ، ازین روی، جهت دستیابی 

 .دبه توسعه به معنای کلی، می بایست توسعه در ماهیت های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی برقرار باش

از سوی دیگر در برنامه ریزی های کالن منطقه ای توسعه رویکردی ویژه و منحصربفرد تری پیدا می کند، توسعه در این 

به عبارت  . از دیدگاه آمایشی ، نوعی از توسعه را مد نظر دارد که ارتباط بیشتری با مفاهیم کالبدی و عینی داردمفهوم و 

ه ای عبارت است از کلیه اقدامات و تالش های کالبدی و عینی که در جهت پیشرفت دیگر توسعه در برنامه های کالن منطق

 و ارتقای شرایط منطقه انجام می گیرد . 

از انجایی که اقدامات عینی و کالبدی در چارچوب سلسله اقدامات عمرانی نمود می یابد، این مفهوم رابطه تنگاتنگی با مفهوم 

ماهیتی مستقل از آن دارد ولی این رویکرد با ماهیت اقتصادی معنا می یابد . از این روی  عمرانی دارد، و اگر چه –اقتصادی 

مشارکت شهروندی در توسعه منطقه ای را می توان مجموعه ای از اقدامات و تالش های شهروندان دانست که به صورت 

 هتمام می ورزندارادی و داوطلبانه در جهت توسعه کالبدی و عمرانی منطقه و محیط زندگی خود ا

 بررسی تحلیلی وضعیت مشارکت در استان بوشهر -1-2-5-1-7-3

 تانآمایش اسی برنامهیکی از اهداف مهم در  ،توجه به مشارکت شهروندی و بررسی روند مشارکت شهروندان در توسعه

این  است.گردیده استان لحاظ این در شرح خدمات برنامه آمایش ، مواردی است که برای اولین بار  ازجملهو بوشهر است 

 پیشین وجود نداشته است.  یهابرنامهدر  ،با چنین ماهیتی، مشابهیی تجربه تاکنونست که ا در حالی

 شاخص های مورد سنجش در فرآیند ارزیابی مشارکت در توسعه -1-2-5-1-7-3-1

ی که از طریق آن اعضای یک جامعه در امور اداوطلبانهی ارادی و هاتیفعالمشارکت عبارت است از مفاهیم، بر اساس 

هیم در شکل دادن به حیات اجتماعی خود س میرمستقیغو به صورت مستقیم و  کنندیممحله، شهر و یا روستای خود شرکت 

 (.141:1373)محسنی تبریزی، شوندیم

، توسعه دد عی استنباط می گرآنچه که از اسناد و تحقیقات پژوهشگران علوم اجتمابر اساس مفهوم و تعاریف گفته شده 

 سیاسی می باشد، که الزم است جهت ارزیابیو اجتماعی  –مفهومی است که شامل مجموعه ای از مولفه های اقتصادی 

 .بررسی و مورد ارزیابی قرار بگیرند مشارکت در فرآیند توسعه کلیه این فاکتورها

، می بایست هرگونه اقدام ارادی و داوطلبانه شهروندیر خصوص مولفه های مشارکت ذکر این نکته ضرورت دارد که د

سیاسی ( بررسی و مورد ارزیابی قرار بگیرند. در این  –اجتماعی  –شهروندان در جریان مولفه های توسعه ) یعنی اقتصادی 

ط بود شرایکه شامل هر گونه اقدام ارادی وداوطلبانه شهروندان در جهت توسعه عمرانی و به–راستا مولفه های اقتصادی 
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دیگر شهروندان انجام گرفته  بود و در قبال آن هی  چشم داشت و یا منعفعتی طلب نکرده اند را مبنایی برای ارزیابی مولفه 

های اقتصادی در نظر گرفتیم . ارزیابی مولفه های اجتماعی شامل سنجش ارزش ها و ایستارهای مردم در چارجوب پرسشنامه 

که نتایج آن در بند مربوطه منعکس شده است. ولی متاسفانه مولفه مشارکت سیاسی مردم مغفول هایی مورد سوال قرار گرفت 

مانده و به دلیل عدم دسترسی به نتایج انتخابات در سال های گذشته که طی چند نامه از سوی مشاور پیگیری شده است ، 

فه های یابی مشارکت پذیری جامعه به تحلیل مولنتایج این مولفه در تحلیل تلفیقی ارزیابی مشارکت بیان نشده و در ارز

اقتصادی و اجتماعی مشارکت در توسعه بسنده شده است. قابل ذکر است که ماهیت و مفهوم توسعه شامل همه مفاهیم 

ت فاکتور؛ توسعه اقتصادی ) اقداما 2سیاسی و اجتماعی می شود گه در اینجا به دلیل نبود اطالعات سیاسی تنها به  –اقتصادی 

مشارکتی مردم در عمران شهر و منطقه ( و  توسعه اجتماعی ) از ابعاد عینی و ذهنی ( و به صورت پیمایش میدانی انجام گرفته 

 است . 

با توجه به مفهوم مشارکت و تعریف مشارکت در توسعه که جهت دستیابی به توسعه پایدار نیازمند مشارکت داوطلبانه ، 

د می باشد و همچنین مفهوم آمایش سرزمین که رویکرد و ماهیتی اقتصادی دارد و این تحقیق آگاهانه و ارادی شهروندان خو

ه را اینگونه تعریف نمود کو توسعه مشارکت در توسعه با ماهیت آمایشی نیز در چارچوب آن برقرار می باشد، می توان 

 ان انجام گیرد، مشارکت در توسعه است .هرگونه اقدام ارادی ، داوطلبانه و آگاهانه در پهنه سرزمینی توسط شهروند

 طریق مورد ارزیابی قرار گرفت :  2بر این اساس مشارکت شهروندی از  

 منعکس شده است ،  6-1-5-2-1از طریق ابزار پرسشنامه و پیمایش میدانی مشاور که نتایج آن در قالب بند  -1

ان که در قالب برگزاری جلسات توجیهی با جمع آوری آمار و اطالعات مشارکت شهروندان با ماهیت توسعه است  -2

 مدیران و کارشناسان بخش های دولتی برگزار گردید و در بند پیش رو مورد تحلیل قرار گرفته است.

 حضوری مورد پرسش قرار گرفت، تعداد و یهامالقاتآنچه در خالل بنا بر آنچه گفته شد و رویکرد اقتصادی توسعه 

یزیکی و ف توسعهفعالیت هایی که به  ینهیدرزم) با رویکرد ارادی، داوطلبانه و عام المنفعه ( مردمی  یهامشارکتحجم مالی 

است اخیر  سالده در  و استان هایشهرستانبه تفکیک  و اخص طوربهعمرانی ی توسعهاعم، و  طوربه، کالبدی ختم می شود 

 .تا روند مشارکت در فرآیند توسعه نیز مورد ارزیابی قرار بگیرد

ع وضپیمایش میدانی گروه مشارکت شهروندی، برای دریافت اطالعات ی برنامه،  شدهانجام یهایهماهنگبه دنبال 

به ویژه اداراتی که دارای بخش مستقلی به نام  اجرایی، یهادستگاهو مالقات با کارشناسان و مدیران تعدادی از موجود 

ذکر است که در انتخاب ادارات و سازمان های مذکور در ذیل هیچگونه  قابل .اجرا شد ی مردمی هستند،هامشارکتمعاونت 

فیلتر و گزینشی صورت نگرفته است، بلکه با بررسی تمام ادارات دولتی و بویژه اداراتی که دارای بخش مستقلی به نام دفتر 
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کردهای از دیرباز به دلیل روی مشارکت های مردمی بودند و یا ماهیت فعالیت آن ها به نوعی با مشارکت سنتی شهروندان که

جود و وضعیت موگزارش مربوط به بازدیدهای میدانی  ،در ادامهاخالقی و دینی با آن درگیر بودند صورت گرفته است. 

 :گرددیمزیر ارائه دو گروه به شرح در  مشارکت شهروندان در توسعه

 ؛و کسب اطالعات ربطیذاجرایی  یهادستگاهتعامل با ی نحوه 

  ی میزبان با توجه به اطالعات جامعهبررسی تحلیلی وضعیت مشارکت در تخصصی و  یهانشستگزارش

 .ربطیذدریافتی از ادارات 

در راستای اهدافی که در شرح خدمات منعکس است و جهت بررسی تحلیلی پیشنهاد مشارکت شهروندی در استان 

ن در استان، بازدیدهای میدانی توسط گروه مشارکت و نمایندگا بطریذبوشهر و به دنبال مکاتبات صورت گرفته با ادارات 

، به تفکیک شهرستان، هادستگاهی دریافتی از هادادهمحلی مشاور صورت گرفت .  جداول آماری، بر اساس اطالعات و 

شده داول ذکر نو یا موضوعیت نداشته، در ج نشدهاعالمیی که اطالعات آن از طرف دستگاه هاشهرستاناست، و  شدههیته

از آمارهای جمعیتی ، در جداول این بخش هاسرانهی محاسبهجهت  است . ذکر این نکته نیز دارای اهمیت است که

این است .  شدهاستفادهمشاور از مرکز آمار ایران اخذ نموده،  یشناستیجمعکه گروه  93تا  91 یهاسالطی  شدهیبازساز

 منعکس است:  31جدول آمار در 

 استان بوشهر  هایشهرستان شدهیبازساز: جمعیت 31جدول 

 شهرستان / سال 
 سال برآورد  سرشماری نفوس و مسکن  سال

1325 1394 1391 1392 1393 

 267349 264472 261677 252946 225297 بوشهر

 73465 72322 71327 74222 63735 تنگستان

 53919 53422 52257 51446 32572 جم

 237442 234449 231923 229425 226945 دشتستان

 24794 79622 72642 77534 74292 دشتی

 54797 54422 53274 52523 42636 دیر

 32249 32391 31972 31574 29451 دیلم

 142325 147345 146244 145192 39946 کنگان

 93297 92742 91614 94493 23412 گناوه

 62459 67424 66526 65576 54369 عسلویه

 1474232 1452441 1445414 1432949 226267 جمع

 و برآورد گروه مطالعات جمعیتی برنامه آمایش استان بوشهر 33و  63سال  : مرکز آمار ایرانمأخذ
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  ربطیذی اجرایی هادستگاهتعامل با  -1-2-5-1-7-3-2

 ینهیدرزممردمی  یهامشارکتحضوری مورد پرسش قرار گرفت، تعداد و حجم مالی  یهامالقاتآنچه در خالل 

 . استسال اخیر ده استان در  هایشهرستانبه تفکیک  و اخص طوربهعمرانی ی توسعهاعم، و  طوربهتوسعه، 

 استان ریزیبرنامهگروه اجتماعی و مشارکت شهروندی مشاور در سازمان مدیریت و  14/46/1394به دنبال نشست مورخ 

انجام شد، در ادامه مدعو  یهاسازمانکثیری از نمایندگان ی عدهعدم حضور  رغمیعلو  ازیموردنجهت اخذ اطالعات که 

  و به جهت کسب اطالعات مستند جلساتی به شرح زیر تشکیل گردیده است: 

  در اداره کل بهزیستی استان بوشهر 45/47/1394نشست مورخ 

  در اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر 45/47/1394نشست مورخ 

  در اداره کل نوسازی مدارس استان بوشهر 45/47/1394نشست مورخ 

  در دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر 45/47/1394نشست مورخ 

  و گردشگری استان بوشهر یدستعیصناان میراث فرهنگی ، در سازم 45/47/1394نشست مورخ 

  در اداره اوقاف و امور خیریه استان بوشهر 46/47/1394نشست مورخ 

  در کمیته امداد امام خمینی )ره( استان بوشهر 46/47/1394نشست مورخ 

  عمومی استان بوشهر یهاکتابخانهدر اداره کل  46/47/1394نشست مورخ 

  در بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر 46/47/1394نشست مورخ 

  استان بوشهر سازمسکندر انجمن خیرین   46/47/1394نشست مورخ 

 : گرددیمفوق ارائه  یهانشستصورت گرفته از  یهالیتحلنتایج و ، در ادامه 

 اداره کل بهزیستی استان بوشهر -1-2-5-1-7-3-2-1

و مسئول آمار و اطالعات برگزار شد و به این ی مردمی اهمشارکتمسئول  ، یزیربودجهمسئول این نشست ، با حضور 

داف ر عمرانی که با اهمشارکت مردمی در امر توسعه و امو ینحوهنتیجه منجر گردید که اگرچه اطالعات مربوط به میزان و 

العاتی نیازهای اط دیبایمو در اختیار اداره کل بهزیستی نبوده  گیرد موجود است ولی در حال حاضر صورت می المنفعهعام

رت مقرر گردید که نیازهای اطالعاتی به صو تیدرنهااستعالم نمایند .  هاشهرستانتا از  میینمابه آن اداره کل اعالم  کتباًرا 

هت اداره کل بهزیستی ارسال گردد . ج رسمی  طوربهریزی استان  مان مدیریت و برنامهیک جدول تهیه و از طریق ساز

که حاوی اطالعات درخواستی  شدههیتهبه همراه فایل اکسل  12/47/1394مورخ  1692/ 94ی به شماره م م م/ انامهی رونیازا
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اطالعات مربوط به مشارکت شهروندان در توسعه از اداره کل بهزیستی استان  تیدرنهابود به اداره متبوع ارسال گردید. 

 92ی مردمی در استان به تفکیک سال هاکمکحجم مالی  واصل گردید.  پس از بررسی اطالعات مشخص گردید که تنها

 است. بر این اساس، امکان تحیل هاشهرستانارائه گردیده است و این اطالعات فاقد تعداد و حجم مالی به تفکیک  93و 

ی گفتهه ب  دشدهاباشد و نقص اطالعاتی ینمی ریپذامکانی متوالی هاسالی مشارکت به تفکیک شهرستان در نهیشیپروند 

ی مسئولین ملی و استانی در این حوزه دغدغهمسئولین، مربوط به فقدان اطالعات مدون در این اداره است و دلیل آن، عدم 

 باشد  . )تاکنون( می

 : گرددیم، منعکس 32جدول ی بهزیستی در حوزهی مربوط به مشارکت شهروندان در هالیتحلدر ادامه، 

 53و 52سال  بوشهر دردر اداره کل بهزیستی استان مردمی  یهاکمک: 32جدول 

 مردمی یهاکمک
 مبلغ ریالی

 )میلیون ریال(
 میانگین سرانه )ریال( کلبهدرصد نسبت 

 25,974 %63.4 27,477 92مردمی در سال  یهاکمکجمع کل 

 15,369 %36.6 15,275 93مردمی در سال  یهاکمکجمع کل 

   %144 43,352 جمع کل 

 34از اداره کل بهزیستی استان بوشهر،آذر  اخذشدهمأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات 

ریال بوده است که  27,477,725,193، برابر  92ی مردمی در سال هاکمکشود جمع کل که مشاهده می طورهمان

از   %36.6و به  افتهیکاهشریال  15,275,157,225به  93دهد و این رقم در سال را تشکیل می هاکمکاز مجموع  63.4%

، برابر  1452441با توجه به جمعیت  1392ی مالی مردم در استان ، در سال هاکمکی سرانهرسیده است.  هاکمکمجموع 

 ریال رسیده است.  15369نفر به   1474232با توجه به برآورد جمعیت به میزان  93ریال بوده و این رقم، در سال  25974با 
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 53و 52سال  بوشهر دردر اداره کل بهزیستی استان مردمی  یهامشارکت:  22نمودار 

 34از اداره کل بهزیستی استان بوشهر،آذر  اخذشدهاطالعات  مأخذ: مطالعات مشاور بر پایه

 

 92نفر در سال  329از  اندبودهاز سوی دیگر، تعداد پزشکانی که جهت کمک به شهروندان )به ویژه نیازمندان( داوطلب 

 92: تعداد و درصد پزشکان داوطلب در اداره کل بهزیستی در سال  33جدول است. در  افتهیشیافزا 93نفر در سال  546به 

 .کندیمرا بیان  93و 

 53و  52: تعداد و درصد پزشکان داوطلب در اداره کل بهزیستی در سال  33جدول 

 صد()درکلبهنسبت پزشکان در هر سال نسبت  تعداد داوطلب تعداد پزشکان

 37.6 329 92سال  

 62.4 546 93سال 

 34مأخذ: اداره کل بهزیستی استان بوشهر،آذر 

۰

۵۰۰

۱۰۰۰

۱۵۰۰

2۰۰۰

2۵۰۰

۳۰۰۰

۹2جمع کل کمکهای مردمی در سال  ۹۳جمع کل کمکهای مردمی در سال 
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 53و  52: تعداد پزشکان داوطلب در اداره کل بهزیستی در سال  23نمودار 

 
 34از اداره کل بهزیستی استان بوشهر،آذر  اخذشدهمأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان بوشهر )خیرین درمانی( -1-2-5-1-7-3-2-2

دانشگاه علوم پزشکی و  شد،از ادارات دیگری که جهت گردآوری آمار مربوط به مشارکت شهروندی به آن مراجعه 

با رئیس  ییهامصاحبه، . در این نشست برگزار شدکه نشستی با مدیران و کارشناسان آن  استخدمات درمانی استان بوشهر 

ها و نیاز کهمشخص گردید و طی آن منابع فیزیکی و امور عمرانی به عمل آمد  نیتأم، مدیر توسعه و  نگاهداشتاداره 

و اشخاص خیر  شدهمشخص ی،سنجامکانپژوهشی و  یهاطرحدر قالب  ،مسائل عمرانی دانشگاهی طهیحاقدامات آتی در 

ند خود اقدام به مرمت یا احداث بناهای درمانی نمایند . بر این اساس خیرین درمانی که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی توانمین

 .دهندیمکامل انجام داده و به دانشگاه تحویل  . خیرینی که کل پروژه را به صورت1دو دسته هستند :  باشند،می

بودجه  در ادامه با مراجعه به مسئول.  کنندیمساخت یک بیمارستان مشارکت ، در . خیرینی که با تقبل سهمی از هزینه2 

گرفت.  رو آمار معاونت عمرانی دانشگاه، آمار مربوط به مشارکت شهروندان استان به تفکیک شهرستان در اختیار مشاور قرا

 است . منعکس  1393و  1392ی هاسالدر مشارکت شهروندان در حوزه خیرین درمانی استان ، آمار 35جدول 34جدول 

 1352درمانی استان بوشهر به تفکیک شهرستان در سال  -در بخش بهداشتی  کنندگانمشارکتتعداد و حجم مالی :  34جدول 

 تعداد شهرستان
 حجم مالی

 ) میلیون ریال (
 ) درصد ( کلبهحجم مالی نسبت  سرانه )ریال(

 22.2 152,372 5,444 2 دیلم

 42.5 119,954 9,344 6 دشتی

 34.7 115,236 7,597   عسلویه

 144.4 24,696 21,297 2 مجموع

۰

۱۰۰

2۰۰

۳۰۰

۴۰۰

۵۰۰

۶۰۰

۹2سال  ۹۳سال 

329

546



تحل  یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یمشارکت شهروند لی و 

 

133 

  م 5002212B0021300309RE103960629کد گزارش :  

 

در بخش بهداشتی درمانی استان بوشهر به تفکیک شهرستان  در سال  کنندگانمشارکت: تعداد و حجم مالی  35جدول 

1353 

 تعداد شهرستان
 حجم مالی

 میلیون ریال () 
 ) درصد (کلبهحجم مالی نسبت  سرانه

 42.1 322,141 14,174  2 دیلم

 12.4 33,152 3,444 1 گناوه

 37.2 116,424 9,444 14 دشتی

 2.3 32,479 2,444 1 دیر

 144.4 23,399 24,174 12 مجموع

 34از دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر، مهر  اخذشدهمأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات 

شهرستان دشتی با حجم ریالی حدود نه هزار میلیون ریال و  92شود در سال که در جداول باال مشاهده می طورهمان

  93در اختیار دارد . این روند در سال  92درصد از کل حجم مالی مشارکت شده، باالترین حجم مالی را در سال  42حدود 

درصد از کل حجم مالی مشارکت شده  42مل شهرستان دیلم با حجم مالی حدود ده هزار میلیون ریال بوده که در حدود شا

یرین درمانی شامل تعداد، حجم مالی ، درصد توسط خ اجراشدهی عمرانی هاپروژهمجموع  36جدول شود. در را شامل می

 باشد . منعکس می 93و  92و سرانه ریالی مشارکت خیرین درمانی در سال  کلبهحجم مالی نسبت 

 1353و  1352در بخش بهداشتی درمانی استان بوشهر در سال  کنندگانمشارکت کلی تعداد و حجم مالی : 36جدول 

 تعداد توسط خیرین درمانی اجراشدهمجموع مستحدثات 
 حجم مالی

 ) میلیون ریال (

 میانگین سرانه

 )ریال(
 کلبهدرصد نسبت 

 %94.46 131,329 21,297 2 92سال 

 %9.94 127,364 2,417 14 93سال 

 %144   24,314 22 جمع کل

 34از دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر، مهر  اخذشدهمأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات 

 14به  93هشت پروژه بوده که در سال  92ی مشارکتی در سال هاپروژهمطابق آمار دریافتی از سازمان بهزیستی استان، تعداد 

میلیون ریال بوده است، در سال  21297برابر با  92در سال  کهآناست. این در حالی است که حجم ریالی  افتهیشیافزاپروژه 

ی هاپروژهی حرکت به سمت دهندهنشانمیلیون ریال رسیده است که این امر،  2417و به   داکردهیپکاهش  شدتبه 93

 منعکس است.  25نمودار و  24نمودار در  ادشدهباشد. اختالف یمی 93کوچک مقیاس در سال 
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 53و  52 یهاسالر در مردمی در بخش بهداشتی درمانی استان بوشه یهامشارکتتعداد  :  24نمودار 

  
 34از دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر، مهر  اخذشدهمأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات 

 53و  52 یهاسالمردمی در بخش بهداشتی درمانی استان بوشهر در  یهامشارکتحجم مالی :  25نمودار 

  
 34از دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر، مهر  اخذشدهمأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات 

۹2سال  ۹۳سال 

تعداد 8 14

۰

2

۴

۶

۸

۱۰

۱2

۱۴

۱۶

39سال  35سال 

۹2سال  ۹۳سال 

حجم مالی
(میلیون لایر )  21,897 2,417

۰

۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۵۰۰۰

2۰۰۰۰

2۵۰۰۰

39سال  35سال 
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 ( سازمدرسهسازمان نوسازی مدارس استان بوشهر ) خیرین  -1-2-5-1-7-3-2-3

ه بالزم،  یهایهماهنگپس از  ،استان بوشهر سازمدرسهدر خصوص خیرین  ازیموردن یهالیتحلانجام جهت بررسی و 

ن نشست، . در ایشدمردمی برگزار  یهامشارکتاداره کل نوسازی مدارس استان بوشهر مراجعه گردید و نشستی با کارشناس 

استان  ریزیبرنامهدر محل سازمان مدیریت و  14/46/1394با کارشناس سازمان نوسازی مدارس استان که در جلسه مورخ 

آن پیگیری گردید ، که پاسخ  21/46/1394مورخ  94/ 1452شماره م م م/  ینامهنیز حضور داشتند مذاکراتی انجام شد و 

  است:منعکس ،  44جدول و  39جدول ،  32جدول ،  37جدول در اطالعات مندرج در 

 1350استان بوشهر در سال  هایشهرستاندر  سازمدرسه: آمار مربوط به فعالیت های عمرانی خیرین  37جدول 

 شهرستان سال
تعداد واحدهای 

 مشارکتی

 یهاکالستعداد 

در هر  شدهاحداث

 شهرستان

زیربنای مدارس 

 شدهاحداثمشارکتی 

درصد تعداد 

کالس نسبت 

 کلبه

سرانه تعداد 

 کالس

)به ازای هر 

 نفر(  10000

1394 

 1.52 %15 437 5 2 دیلم

 4.33 %9 132 3 1 گناوه

 4.31 %21 697 7 2 دشتستان

 4.26 %6 154 2 2 دشتی

 4.52 %9 196 3 1 جم

 2.42 %39 2696 13 3 دیر

   %144 4342 33 11 جمع

 34از سازمان نوسازی مدارس استان بوشهر، مهر اخذشدهمأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات 

 

 1351استان بوشهر در سال  هایشهرستاندر  سازمدرسهعمرانی خیرین  یهاتیفعالآمار مربوط به :  38جدول 

 شهرستان سال
تعداد واحدهای 

 مشارکتی

 یهاکالستعداد 

 در هر شهرستان شدهاحداث

زیربنای مدارس 

 شدهاحداثمشارکتی 

درصد تعداد 

 کالس

 لکبهنسبت  

سرانه تعداد 

 کالس

)به ازای هر 

 نفر(  10000

1391 

 4.22 4.47 196 2 1 گناوه

 4.39 4.31 1122 9 3 دشتستان

 2.14 4.52 1526 15 4 تنگستان

 4.56 4.14 145 3 1 دیر

   1.44 2955 29 9 جمع

 34از سازمان نوسازی مدارس استان بوشهر، مهر اخذشدهمأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات 
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 1352استان بوشهر در سال  هایشهرستاندر  سازمدرسهعمرانی خیرین  یهاتیفعال: آمار مربوط به 35جدول 

 شهرستان سال
تعداد واحدهای 

 مشارکتی

 یهاکالستعداد 

 در هر شهرستان شدهاحداث

زیربنای مدارس 

 شدهاحداثمشارکتی 

درصد تعداد 

 کالس

 لکبهنسبت  

سرانه تعداد 

 کالس

)به ازای هر 

 نفر(  10000

1392 

 4.13 %5   3 1 دشتستان

 4.62 %27 1724 12 2 بوشهر

 3.41 %36 1456 24 2 دشتی

 4.75 %12 344 2 1 کنگان

 1.34 %11 453 7 3 دیر

 4.29 %9 524 6 1 عسلویه

     4449 66 16 جمع

 34از سازمان نوسازی مدارس استان بوشهر، مهر اخذشدهمأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات 

 1353استان بوشهر در سال  هایشهرستاندر  سازمدرسهعمرانی خیرین  یهاتیفعال: آمار مربوط به 40جدول 

 شهرستان سال
تعداد واحدهای 

 مشارکتی

 یهاکالستعداد 

 در هر شهرستان شدهاحداث

زیربنای مدارس 

 شدهاحداثمشارکتی 

درصد تعداد 

 کالس

 لکبهنسبت  

سرانه تعداد 

 کالس

)به ازای هر 

 نفر(  10000

1393 

 4.64 4.46 522 6 1 گناوه

 1.41 4.23 3156 24 6 دشتستان

 1.12 4.29 2522 34 2 بوشهر

 2.45 4.17 2454 12 4 تنگستان

 4.37 4.43 1194 3 2 دشتی

 1.66 4.17 2649 12 2 کنگان

 4.91 4.45 524 5 1 دیر

     12977 144 12 جمع

 34از سازمان نوسازی مدارس استان بوشهر، مهر اخذشدهمأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات 

استان بوشهر، به تفکیک تعداد واحدهای  سازمدرسهی عمرانی خیرین هاتیفعالی شدهی بندجمعآمار  41جدول در 

 منعکس است: 1393تا  1329 یهاسالدر  شدهاحداثواحدهای  کلبهمشارکتی، تعداد کالس و درصد آن نسبت 

کیک ی اخیر به تفهادر سالاستان بوشهر  سازمدرسهعمرانی خیرین  یهاتیفعالآمار مربوط به ی بندجمع:  41جدول 

 شهرستان

 تعداد کالس تعداد واحدهای مشارکتی سازمدرسهخیرین 
 درصد تعداد کالس

 کلبهنسبت  

1329 5 26 14.44% 

1394 11 33 13.24% 

1391 9 29 11.64% 
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 تعداد کالس تعداد واحدهای مشارکتی سازمدرسهخیرین 
 درصد تعداد کالس

 کلبهنسبت  

1392 16 52 23.24% 

1393 12 144 41.64% 

 %144 254 123 جمع

 34از سازمان نوسازی مدارس استان بوشهر، مهر اخذشدهمأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات 

 1393تا سال  1329از سال )تعداد کالس( در احداث مدرسه  کنندگانمشارکتی روند صعودی دهندهنشان 26نمودار 

با کاهشی جزئی  1391تا  1394ی هاسالاین روند، جهشی دوچندان یافته و تنها در  1392دهد که در سال باشد  و نشان میمی

 مواجه بوده است. 

کیک اخیر به تف یهادر سالاستان بوشهر  سازمدرسهعمرانی خیرین  یهاتیفعالآمار مربوط به  یبندجمع:  26نمودار 

 شهرستان

 
 34ان بوشهر، مهراز سازمان نوسازی مدارس است اخذشدهمأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات 

 ی استان بوشهر (هایتعاوناداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر )  -1-2-5-1-7-3-2-4

 تیریسازمان مد یصورت گرفته از سو یهایهماهنگ رویپ و استان بوشهر یهایمربوط به تعاون یآمارها افتیجهت در

مختلف  یهابخش انبا کارشناس ،جلسات نیبرگزار شد . در ا یاداره جلسات نیاز کارشناسان ا یبا جمع ،ریزی استانو برنامه

ورت ص یاجداگانه مذاکراتمعاونت محترم اداره کل تعاون  نی، کارشناس آمار و همچن هاستمیس لیازجمله کارشناس تحل

تان اس یهایدر خصوص درخواست اطالعات تعاون ، 21/46/1394مورخ  1474/94شماره م م م/ی نامهو طی آن، گرفت 

به  یاطالعات نیچن یبرا یکار مدون و مشخصوکه دولت سازآن لیبه دله ک دیمشخص گرد مذاکرات نیا یط. شد ارسال

 در دسترس هایتعاون یدر مورد حجم گردش مال یو مدون قیاطالعات دقاست، ها نبوده آن یهااداره ابالغ نکرده و در برنامه

26
33

29

58

104

۰

2۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱2۰

1389 1390 1391 1392 1393
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 یکل رایاطالعات بس ، جهیدرنتاست، اداره  یهاتیفعال یماهو  یهاشامل بخش یدرخواست العات. اما ازآنجاکه اطباشدنمی

شخص میی که به عمل آمد هایو کارشناس هایبررسو با مشاور قرار گرفت  این اریکه در اختباشد میموجود  یاو پراکنده

 یخوانهم ه است، مشاور بود اریکه به صورت موثق در اخت یاطالعات یبا آمار مرکز آمار و برخ یافتیکه آمار در دیگرد

به   26/42/94مورخ  94/  1952م م م /   نامه شماره یط مطلب نیا ی،اطالعات درخواست تیاهم و تیحساس لیندارد و به دل

 هسه آمار ک دیمشخص گرد تیدر نهاشد و با کارشناس و معاون اداره برگزار ی مجددجلسات و  دیاطالع اداره تعاون رس

 تیهایی که در حال فعال. تعاونی2که در حال اخذ مجوز هستند .  ییهای. تعاون1: استموجود  ریزبه شرح  هایدسته از تعاون

به  2و  1موارد  رفاًص دیمقرر گردی بنددسته نی. مطابق ا باشندمی رفعالینداشته و غ یتیفعال گریهایی که د. تعاونی 3هستند . 

ق های استان بوشهر مطابوضعیت موجود تعاونی .ردیگ مشاور قرار اریو در اخت شدهیآورهای استان جمعتعاونیعنوان آمار 

جدول ،  43 جدول،  42جدول در  1393تا  1394ی هاسالاستان بوشهر، طی  هایشهرستانآمارهای دریافتی به تفکیک  با 

 ، منعکس است: 45جدول و 44

ان بوشهر در سال است هایشهرستانه نسبت جمعیت به تفکیک ب هایتعاون، سرانه و درصد تعداد هایتعاون: تعداد  42جدول 
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 1.52359 4.44416 16.47 41 25.46 252,946 بوشهر 

 1.52555 4.44415 14.46 35 22.21 229,425 دشتستان 

 5.41726 4.44454 16.27 42 7.51 77,534 دشتی 

 4.69537 4.44447 13.25 33 6.24 74,222 تنگستان 

 3.42747 4.44434 7.23 12 5.42 52,523 دیر 

 2.22141 4.44423 9.64 24 14.12 145,192 کنگان 

 2.92366 4.44434 14.24 27 2.76 94,493 گناوه 

 4.75135 4.44442 6.42 15 3.46 31,574 دیلم 

 1.74941 4.44417 3.61 9 4.92 51,446 جم 

 4.76247 4.44442 2.41 5 6.35 65,576 عسلویه 

 34از اداره کل تعاون استان بوشهر، دی  اخذشدهمأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات 

 هایشهرستاناز  کیهر یشهرستان برا تیبه جمع هاتعاونینسبت تعداد  باال،در جدول ، گرددیمکه مشاهده  طورهمان

 تیاقعو نیی ادهندهنشاناست( ،  هاتعاونیتعداد ی سرانهکه همان )نسبت  نیاست . ا شدهمحاسبهاستان بوشهر ی گانهده
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ارقام  هی، کل ستینرمال نه آنکه رقم حاصل لیوجود دارد و به دل اندر هر شهرست ینفر چه تعداد تعاون 1هر  یاست که به ازا

 دهدمی شیهر ده هزار نفر نما یشهرستان را به ازا هایتعاونیتعداد ی سرانه ،شدهحاصلو ارقام  اندشدهدر ده هزار ضرب 

 هاتعاونیهر شهرستان به نسبت کل  هایتعاونیو نسبت تعداد  هاشهرستاننسبت جمعیت هریک از ، 27نمودار در .

ت کل ت را به نسب، با آنکه نسبت باالیی از جمعیهاشهرستانی این نکته است که برخی از دهندهنشانو  شدهمنعکس

. و بالعکس انددادهها به خود اختصاص کل تعاونیها را نسبت بهجمعیت استان دارا هستند، سهم کمتری از تعاونی

های استان، در از تعاونی %16از جمعیت کل استان را دارد، تنها حدود  %25شهرستان بوشهر حدود  کهیدرحال، مثالعنوانبه

از کل  % 16از کل جمعیت استان نیز،  در حدود  % 7شند و شهرستان دشتی، با در اختیار داشتن بااین شهرستان مستقر می

 های استان را در خود جای داده است. تعاونی

 1350های هر شهرستان در سال در استان به نسبت تعداد تعاونی هاشهرستان: نسبت جمعیت هریک از  27نمودار 

 94از اداره کل تعاون استان بوشهر،  اخذشدهذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات مأخ

 قرارگرفتهمقایسه مورد  ،استان هایتعاونیبا میانگین تعداد ،  94استان بوشهر در سال  هایتعاونیتعداد  ،22نمودار در 

که در این سال،  شهرستان دشتی باالترین آمار تعداد تعاونی و شهرستان عسلویه کمترین تعداد تعاونی  دهدمیو نشان است 

باشد و بر این اساس می 24.9های کل استان، حدود را در استان بوشهر دارا بوده است. از سوی دیگر، میانگین تعداد تعاونی

 د:از میانگین استانی است، در این نمودار مشاهده نمو ترنییپاباالتر و یا  هاآنهای یی را که تعداد تعاونیهاهرستانشتوان می
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بوشهر  دشتستان  دشتي  تنگستان  دیر  كنگان  گناوه  دیلم  جم  عسلویه 

درصد جمعیت هریک از شهرستان ها …درصد تعداد تعاونی ها
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 1350استان به نسبت میانگین استانی در سال  هایشهرستانهای : مقایسه تعداد تعاونی 28نمودار 

 
 34از اداره کل تعاون استان بوشهر،  اخذشدهاطالعات مأخذ: مطالعات مشاور بر پایه 

ستان با ا هایشهرستانهای ی هریک از تعاونیسرانههای استان بوشهر، ی صورت گرفته از وضعیت تعاونیهالیتحلدر 

های استان، از تقسیم تعداد تعاونی ی تعاونیسرانهمنعکس است:  29نمودار که در  شدهمحاسبه موردنظرتوجه به جمعیت سال 

ی این دهندهنشاناست.  این نمودار ،  آمدهدستبههر شهرستان بر جمعیت همان شهرستان )بر اساس آمار جمعیتی هر سال( ، 

 .  اندودهبسرانه و شهرستان عسلویه کمترین سرانه تعاونی را دارا  نیترشیب، شهرستان دشتی  1394واقعیت است که در سال 

 1350استان بوشهر در سال  هایشهرستانبه تفکیک  هاتعاونی سرانه:  25نمودار 

 
 34از اداره کل تعاون استان بوشهر،  اخذشدهمأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات 

۰

۵

۱۰

۱۵

2۰

2۵

۳۰

۳۵

۴۰

۴۵

بوشهر  دشتستان  دشتي  تنگستان  دیر  كنگان  گناوه  دیلم  جم  عسلویه  میانگین

3
1
9
5
4
3
3

بوشهر  دشتستان دشتی  ن تنگستا دیر  کنگان  گناوه  دیلم  جم  عسلویه 

سرانه تعداد تعاونی ها

(به ازای هر ده هزار نفر)
1.58359 1.52555 5.41726 4.69537 3.42707 2.28141 2.98366 4.75135 1.74941 0.76247
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تان های آن شهرسی تعاونیسرانههای هر شهرستان، دهد که با افزایش جمعیت و کاهش تعداد تعاونینشان می 34نمودار 

های شهرستان بوشهر نسبت به شهرستان دشتی دارای جمعیتی باالتر و تعداد تعاونی کهنیابا  مثالعنوانبه،  ابدییمکاهش 

 باشد .های شهرستان دشتی نسبت به شهرستان بوشهر بیشتر میی تعاونیسرانهکمتری است ولی 

 1350ل استان بوشهر در سا هایشهرستانای هها و سرانه تعداد تعاونی: رابطه جمعیت شهرستان ، تعداد تعاونی 30نمودار 

 
 34از اداره کل تعاون استان بوشهر،  اخذشدهمأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات 

های به تفکیک شهرستان 91از اداره کل تعاون در سال  شدهواصلی صورت گرفته از آمار هالیتحلی گزارش، ادامهدر 

ی سهیمقا در یک ها(ها به جمعیت شهرستان )سرانه تعداد تعاونیو نسبت تعداد تعاونیها تعداد تعاونی استان بوشهر شامل

 است .  شدهمنعکس 43 جدولتطبیقی با نسبت جمعیت هر شهرستان به نسبت کل جمعیت استان در 

ن بوشهر در سال های استاها به نسبت جمعیت به تفکیک شهرستانها، سرانه و درصد تعداد تعاونی: تعداد تعاونی43 جدول
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 2.59262 4.44426 27.31 62 25.43 261,677 بوشهر 
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بوشهر  دشتستان  دشتی  تنگستان  دیر 

کنگان  گناوه  دیلم  جم  عسلویه 
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 3.32447 4.44433 34.92 77 22.12 231,923 دشتستان 

 2.41546 4.44424 25.34 63 7.52 72,642 دشتی 

 5.46772 4.44455 15.66 39 6.22 71,327 تنگستان 

 17.64595 4.44176 37.75 94 5.14 53,274 دیر 

 3.41245 4.44434 12.25 32 14.16 146,244 کنگان 

 7.49499 4.44471 26.14 65 2.76 91,614 گناوه 

 13.44674 4.44134 17.27 43 3.46 31,972 دیلم 

 5.16677 4.44452 14.24 27 5.44 52,257 جم 

 2.25643 4.44429 7.63 19 6.36 66,526 عسلویه 

 34از اداره کل تعاون استان بوشهر، دی  اخذشدهمأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات 

 شدهاسبهمحاستان بوشهر  گانهده هایشهرستاناز  کیهر یشهرستان برا تیبه جمع ینسبت تعداد تعاون ،43 جدولدر 

نفر چه  1هر  یاست که به ازا تیواقع نیا یدهندهنشان است، یتعداد تعاونی سرانههمان  درواقعنسبت که  نیاست . ا

 انددهشارقام در ده هزار ضرب  هی، کل ستینرمال ن شدهحاصلآنکه رقم  لیوجود دارد و به دل اندر هر شهرست یتعداد تعاون

 . دهدمی شیهر ده هزار نفر نما یشهرستان را به ازا هایتعاونیتعداد ی سرانه ه،و ارقام حاصل

 شدهمحاسبه اهتعاونی کلبههر شهرستان  هایتعاونیو نسبت تعداد  هاشهرستاننسبت جمعیت هریک از  زیر،در تحلیل 

ی این نکته است که برخی از دهندهنشاناین تحلیل، . است شدهمنعکس 31نمودار تطبیقی در  یسهیمقاو در یک 

ها را نسبت با آنکه نسبت باالیی از جمعیت را به نسبت کل جمعیت استان دارا هستند، سهم کمتری از تعاونی هاتانشهرس

از جمعیت کل استان را دارد،  %22، شهرستان دشتستان که حدود مثالعنوانبهها در اختیار دارند و بالعکس . کل تعاونیبه

از کل جمعیت  % 5اختصاص داده است و یا شهرستان دیر با در اختیار داشتن تنها  های استان را به خوداز تعاونی %31حدود 

، باالترین تعداد ادشدهدهد که شهرستان یهای استان را در اختیار دارد. این امر نشان میاز کل تعاونی % 32استان، حدود 

 باشد.ها میی تعداد تعاونیسرانهاست که باالترین  17ی برابر اسرانهی دهندهنشانباشد و ها را در سطح استان دارا میتعاونی
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 1351های هر شهرستان در سال در استان به نسبت تعداد تعاونی هاشهرستان: نسبت جمعیت هریک از 31نمودار 

 
 

 34هر، از اداره کل تعاون استان بوش اخذشدهمأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات 

 ستا قرارگرفته مقایسهاستان مورد  هایتعاونیبا میانگین تعداد  91استان بوشهر در سال  هایتعاونیتعداد ، 32نمودار در 

آمار تعداد تعاونی و شهرستان عسلویه کمترین تعداد تعاونی را در استان  شهرستان دیر باالترین 91که در سال  دهدمیو نشان 

توان است و بر این اساس می  52.7های کل استان، حدود . از سوی دیگر، میانگین تعداد تعاونیاندبودهبوشهر دارا 

 از میانگین استانی است را در این نمودار مشاهده نمود .  ترنییپاباالتر و یا  هاآنهایی که تعداد تعاونی شهرستان

 1351ن به نسبت میانگین استانی در سال های استاهای شهرستانداد تعاونی: مقایسه تع32نمودار 

 
 34از اداره کل تعاون استان بوشهر،  اخذشدهمأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات 

استان با  هایهای شهرستانی هریک از تعاونیسرانههای استان بوشهر ، ی صورت گرفته از وضعیت تعاونیهالیتحلدر 

های استان، از تقسیم تعداد ی تعاونیانهسرباشد: منعکس می 33نمودار که در  شدهمحاسبه موردنظرتوجه به جمعیت سال 

۰

۵

۱۰

۱۵

2۰

2۵

۳۰

۳۵

۴۰

بوشهر   دشتستان  دشتی  تنگستان  دیر  کنگان  گناوه   دیلم  جم  عسلویه  

درصد جمعیت هریک از شهرستان ها …درصد تعداد تعاونی ها

۰

۱۰

2۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

۱۰۰

بوشهر   دشتستان  دشتی  تنگستان  دیر  کنگان  گناوه   دیلم  جم  عسلویه   میانگین
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ی این دهندهنشان 33نمودار است.   شدهمحاسبهتعاونی هر شهرستان بر جمعیت همان شهرستان در آمار جمعیتی هر سال 

 . اندداشتهی تعاونی را سرانهسرانه و شهرستان بوشهر کمترین  نیترشیب 91واقعیت است که شهرستان دیر در سال

 1351های استان بوشهر در سال به تفکیک شهرستان هاتعاونی سرانه: 33نمودار 

 
 34اره کل تعاون استان بوشهر، از اد اخذشدهمأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات 

 آن شهرستان هایتعاونی یسرانههر شهرستان،  هایتعاونیبا افزایش جمعیت و کاهش تعداد  دهدمیشان ن 34نمودار 

با این وجود،  و دشتستان، نسبت به شهرستان دیر، از جمعیتی باالتر برخوردار است ، شهرستانمثالعنوانبه.  ابدییمکاهش 

 های شهرستان دیر، بیشتر از شهرستان دشتستان است .ی تعاونیسرانه جهیدرنتهای کمتری است و دارای تعاونی

 1351استان بوشهر در سال  یهاشهرستان هایتعاونیو سرانه تعداد  هاتعاونی: رابطه جمعیت شهرستان ، تعداد 34نمودار 

 
 34از اداره کل تعاون استان بوشهر،  اخذشدهمأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات 

3
9
4
3
6

13
19
14
13
16

بوشهر  دشتستان دشتی  تنگستان دیر  کنگان  گناوه  دیلم  جم  عسلویه 

سرانه تعداد تعاونی ها

(به ازای هر ده هزار نفر)
2.59862 3.32007 8.01506 5.4677817.645953.01205 7.0949913.446745.16677 2.85603

۰%.۱۰%.2۰%.۳۰%.۴۰%.۵۰%.۶۰%.۷۰%.۸۰%.۹۰%.۱۰۰%.

جمعیت شهرستان ها

تعداد تعاونی ها

(سرانه)نسبت تعداد تعاونی به جمعیت شهرستان 

بوشهر  دشتستان  دشتی  تنگستان  دیر  کنگان   گناوه   دیلم   جم  عسلویه 
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های استان تانبه تفکیک شهرس 1392ی صورت گرفته از آمار واصله از اداره کل تعاون در سال هالیتحل، 44جدول در 

 باشد:بوشهر منعکس می

ن بوشهر در سال های استاها به نسبت جمعیت به تفکیک شهرستانها، سرانه و درصد تعداد تعاونی: تعداد تعاونی44جدول 
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 3.74541 4.44437 39.36 92 25.44 264,472 بوشهر 

 2.44735 4.44424 19.22 42 22.16 234,449 دشتستان 

 3.51374 4.44435 11.24 22 7.53 79,622 دشتی 

 4.14433 4.44441 12.45 34 6.24 72,322 تنگستان 

 14.73517 4.44147 23.29 52 5.11 54,422 دیر 

 4.75221 4.44442 24.42 51 14.14 147,345 کنگان 

 3.12675 4.44431 11.65 29 2.77 92,742 گناوه 

 7.44947 4.44474 9.64 24 3.46 32,391 دیلم 

 2.47227 4.44421 4.42 11 5.42 53,422 جم 

 4.44455 4.44444 1.24 3 6.32 67,424 عسلویه 

 34مأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات اخذشده از اداره کل تعاون استان بوشهر، 

 شدهاسبهمحاستان بوشهر  گانهده هایشهرستاناز  کیهر یشهرستان برا تیبه جمع ینسبت تعداد تعاون، 44جدول در 

نفر چه تعداد  1هر  یاست که به ازا تیواقع نیا یدهندهنشان، باشدمی هاتعاونیتعداد  یسرانهنسبت که همان  نیاست . ا

قام و ار اندشدهارقام در ده هزار ضرب  هی، کل ستیرقم حاصله نرمال ن کهآن لیوجود دارد و به دل اندر هر شهرست یتعاون

در تحلیل زیر، نسبت جمعیت  . دهدمی شیهر ده هزار نفر نما یشهرستان را به ازا هایتعاونیتعداد  یسرانه آمدهدستبه

تطبیقی  یسهیمقاو در یک  شدهمحاسبه هاتعاونیهر شهرستان به نسبت کل  هایتعاونیو نسبت تعداد  هانشهرستاهریک از 

سبت با آنکه نسبت باالیی از جمعیت را به ن هاشهرستانکه برخی از  دهدمیاست . این تحلیل نشان  شدهمنعکس 35دار نمودر 

شهرستان  المثعنوانبهدارند و بالعکس .  هاتعاونی کلبهرا نسبت  هاتعاونیکل جمعیت استان دارا هستند، سهم کمتری از 

استان در این شهرستان مستقر  هایتعاونیاز  % 39در حدود  که یصورتاز جمعیت کل استان را دارد در  %25بوشهر در حدود 

استان را در اختیار  هایتعاونیاز کل  % 23از کل جمعیت استان در حدود  % 5هستند و یا شهرستان دیر با در اختیار داشتن 

 دارد . 
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 1352های هر شهرستان در سال ها در استان به نسبت تعداد تعاونی: نسبت جمعیت هریک از شهرستان35دار نمو

 
 34مأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات اخذشده از اداره کل تعاون استان بوشهر، 

استان مورد  هایتعاونیرسم شده و این نمودار با میانگین تعداد  92استان بوشهر در سال  هایتعاونیتعداد  36نمودار در 

شهرستان عسلویه  ، شهرستان بوشهر باالترین آمار تعداد تعاونی و 92دهد که در سال و نشان میاست  قرارگرفته مقایسه

است و  32های کل استان در حدود . از سوی دیگر، میانگین تعداد تعاونیاندداشتهکمترین تعداد تعاونی را در استان بوشهر 

مودار از میانگین استانی است را در این ن ترنییپاباالتر و یا  هاآنهایی را که تعداد تعاونی توان شهرستانبر این اساس می

 ود . مشاهده نم

 1352ن به نسبت میانگین استانی در سال های استاهای شهرستانداد تعاونی: مقایسه تع36نمودار 

 
 34مأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات اخذشده از اداره کل تعاون استان بوشهر، 

3

3

13

13

93

93

53
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43
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درصد جمعیت هریک از شهرستان ها …درصد تعداد تعاونی ها
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بوشهر   دشتستان  دشتی  تنگستان  دیر  کنگان  گناوه   دیلم  جم  عسلویه   میانگین
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تان با های اسهای شهرستانسرانه هریک از تعاونیهای استان بوشهر ، ی صورت گرفته از وضعیت تعاونیهالیتحلدر 

های استان از تقسیم تعداد ی تعاونیسرانهباشد : منعکس می 37نمودار که در  شدهمحاسبه موردنظرتوجه به جمعیت سال 

مبین این واقعیت 37نمودار است.  شدهمحاسبهدر آمار جمعیتی همان سال  موردنظرتعاونی هر شهرستان بر جمعیت شهرستان 

ا داشته ی تعاونی رسرانهسرانه و شهرستان عسلویه کمترین  نیترشیبهمچون سال گذشته  92است که شهرستان دیر در سال

 است. 

 1352های استان بوشهر در سال به تفکیک شهرستان هاتعاونی سرانه37نمودار 

 
 34مأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات اخذشده از اداره کل تعاون استان بوشهر، 

های استان ، های شهرستانها و سرانه تعاونیها، تعداد تعاونیی تطبیقی مابین جمعیت شهرستانسهیمقابا یک  32نمودار 

شهرستان  های آنتعاونیی سرانههای هر شهرستان، است که با افزایش جمعیت و کاهش تعداد تعاونی مسئلهی این دهندهنشان

 جهیدرنتر دارد و های کمتر به نسبت شهرستان دیشهرستان دشتستان جمعیتی باالتر و تعداد تعاونی مثالعنوانبه،  ابدییمکاهش 

 های شهرستان دیر نسبت به شهرستان دشتستان بیشتر است.ی تعاونیسرانه

3
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3
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13
19

بوشهر  دشتستان دشتی  ن تنگستا دیر  کنگان  گناوه  دیلم  جم  عسلویه 

سرانه تعداد تعاونی ها

(به ازای هر ده هزار نفر)
3.70541 2.04735 3.51370 4.1443310.735174.75281 3.12675 7.40947 2.07227 0.44455
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 1352استان بوشهر در سال  یهاشهرستان هایتعاونیو سرانه تعداد  هاتعاونیرستان ، تعداد : رابطه جمعیت شه38نمودار 

 94مأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات اخذشده از اداره کل تعاون استان بوشهر، 

 

 هایشهرستانبه تفکیک  1393صورت گرفته از آمار واصله از اداره کل تعاون در سال  یهالیتحل ،گزارشی ادامهدر 

 یسهیمقاک ( در یهاتعاونیتعداد ی سرانهبه جمعیت شهرستان ) هاتعاونیو نسبت تعداد  هاتعاونیاستان بوشهر شامل تعداد 

  :است شدهمنعکس 45جدول جمعیت هر شهرستان به نسبت کل جمعیت استان در به تطبیقی نسبت 

ان بوشهر در سال است هایشهرستانبه نسبت جمعیت به تفکیک  هاتعاونی، سرانه و درصد تعداد هاتعاونی: تعداد 45جدول 
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 1.49644 4.44415 16.46 44 24.96 267,349 بوشهر 

 1.35424 4.44414 12.25 32 22.13 237,442 دشتستان 

 2.24629 4.44422 9.24 23 7.54 24,794 دشتی 
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جمعیت شهرستان ها تعداد تعاونی ها ان  نسبت تعداد تعاونی به جمعیت شهرست

(سرانه)

بوشهر   دشتستان   دشتی  تنگستان  دیر   کنگان   گناوه   دیلم   جم   عسلویه  
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 3.53914 4.44435 14.44 26 6.26 73,465 تنگستان 

 4.41422 4.44444 2.24 22 5.12 54,797 دیر 

 1.93754 4.44419 2.43 21 14.12 142,325 کنگان 

 1.32454 4.44414 5.22 13 2.77 93,297 گناوه 

 3.35274 4.44434 4.42 11 3.46 32,249 دیلم 

 1.11272 4.44411 2.41 6 5.44 53,919 جم 

 4.29215 4.44443 4.24 2 6.39 62,459 عسلویه 

 34مأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات اخذشده از اداره کل تعاون استان بوشهر، 

 شدهبهمحاساستان بوشهر  گانهده هایشهرستاناز  کیهر یشهرستان برا تیبه جمع ینسبت تعداد تعاون 45جدول در 

 ینفر چه تعداد تعاون 1هر  یاست که به ازا تیواقع نیا یدهندهنشاناست  هاتعاونیتعداد ی سرانهنسبت که همان  نیاست . ا

 ه،و ارقام حاصل اندشدهارقام در ده هزار ضرب ی هیکل،  ستیآنکه رقم حاصله نرمال ن لیوجود دارد و به دل اندر هر شهرست

نسبت جمعیت هریک از  زیر،در تحلیل . دهدمی شیهر ده هزار نفر نما یشهرستان را به ازا هایتعاونیتعداد ی سرانه

نمودار یقی در تطب یسهیمقاو در یک  شدهمحاسبه هاتعاونی کلبههر شهرستان نسبت  هایتعاونیو نسبت تعداد  هاشهرستان

ت را به ها با آنکه نسبت باالیی از جمعیی این نکته است که برخی از شهرستاندهندهنشاناین تحلیل . است شدهمنعکس 39

 مثالعنوانهبارند و بالعکس . ها دکل تعاونیها را نسبت بهنسبت کل جمعیت استان دارا هستند ولی سهم کمتری از تعاونی

های استان در این از تعاونی %17از جمعیت کل استان را دارد در صورتی که در حدود  %25شهرستان بوشهر در حدود 

های استان را از کل تعاونی % 2از کل جمعیت استان، در حدود  % 5باشند، و یا شهرستان دیر با در اختیار داشتن شهرستان می

 باشد . دارا می
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 1353هر شهرستان در سال  هایتعاونیدر استان به نسبت تعداد  هاشهرستان: نسبت جمعیت هریک از 35نمودار 

 
 34مأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات اخذشده از اداره کل تعاون استان بوشهر، 

استان مورد  هایتعاونیرسم شده و این نمودار با میانگین تعداد  93استان بوشهر در سال  هایتعاونیتعداد  44نمودار در 

شهرستان بوشهر باالترین آمار تعداد تعاونی و شهرستان  93دهد که در سال این نمودار نشان میاست .  قرارگرفته مقایسه

تان در حدود های کل اسباشد . از سوی دیگر میانگین تعداد تعاونیعسلویه کمترین تعداد تعاونی را در استان بوشهر دارا می

ارند در این از میانگین استانی را د ترنییپاد تعاونی باالتر و یا هایی که تعداتوان شهرستانباشد و بر این اساس میمی 19.6

 نمودار مشاهده نمود . 

 1353به نسبت میانگین استانی در سال  استان هایشهرستان هایتعاونی: مقایسه تعداد 40نمودار 

 
 34تعاون استان بوشهر، مأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات اخذشده از اداره کل 
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استان با  هایهای شهرستانی هریک از تعاونیسرانههای استان بوشهر ، ی صورت گرفته از وضعیت تعاونیهالیتحلدر 

عداد های استان از تقسیم تی تعاونیسرانهباشد. که در نمودار ذیل منعکس می شدهمحاسبه موردنظرتوجه به جمعیت سال 

دهد نشان می 41نمودار است .   شدهمحاسبهدر آمار جمعیتی همان سال  موردنظرر جمعیت شهرستان تعاونی هر شهرستان ب

سرانه و شهرستان عسلویه نیز همچنان کمترین سرانه تعاونی  نیترشیب  92و  91ی هاسالهمچون  93که شهرستان دیر در سال

 را دارد . 

 1353استان بوشهر در سال  هایشهرستانبه تفکیک  هاتعاونی سرانه: 41نمودار 

 
 34مأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات اخذشده از اداره کل تعاون استان بوشهر، 

استان،  هایشهرستان هایتعاونیو سرانه  هاتعاونی، تعداد هاشهرستانتطبیقی مابین جمعیت  یسهیمقابا یک  ، 42نمودار 

تان کاهش آن شهرس هایی تعاونیسرانههر شهرستان  هایتعاونیاست که با افزایش جمعیت و کاهش تعداد  مسئلهمبین این 

 جهیدرنتدارد و  یلمدکمتر به نسبت شهرستان  هایتعاونیشهرستان دشتستان جمعیتی باالتر و تعداد  ،مثالعنوانبه، ابدییم

 .استنسبت به شهرستان دشتستان بیشتر  دیلمشهرستان  هایی تعاونیسرانه

3
1
1
9
9
5
5
4
4
3

بوشهر  دشتستان دشتی  تنگستان دیر  کنگان  گناوه  دیلم  جم  عسلویه 

سرانه تعداد تعاونی ها

(به ازای هر ده هزار نفر)
1.49640 1.35020 2.84689 3.53910 4.01482 1.93754 1.38450 3.35274 1.11278 0.29215
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 1353 استان بوشهر در سال هایشهرستان هایتعاونیو سرانه تعداد  هاتعاونیرابطه جمعیت شهرستان ، تعداد : 42نمودار 

 
 34مأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات اخذشده از اداره کل تعاون استان بوشهر، 

دهد که تعداد سال اخیر ارائه گردیده است نشان می 4های استان بوشهر در ی باال که به تفکیک شهرستانهالیتحل

های بوده که نشان از کاهش شدید تعاونی 196و  324،  527،  249به ترتیب  1393تا  1394ی هاسالهای استان در تعاونی

ی وجود بحران در وضعیت اقتصادی این نهاد انتفاعی در دهندهنشاندارد. این کاهش  93فعال و در حال اخذ مجوز در سال 

ه است که شهرستان بوشهر ب مسئلهی این دهندهنشانوجود دارد،  مورداشارهی هالیتحلاستان است. نکته دیگری که در 

 دارا بوده است. 93تا 94ی اهسالها را در ها و شهرستان عسلویه کمترین تعداد تعاونی، باالترین تعداد تعاونی 91استثنای سال 

، کمترین آمار سرانه  91ی صورت گرفته مشخص گردید که شهرستان عسلویه به استثنای سال هالیتحلهمچنین در 

ی بین هاسالر ها را دسرانه تعاونی نیترشیبهای دیلم ، دیر و دشتی )نسبت تعداد تعاونی به جمعیت شهرستان( و شهرستان

 .  اندبودهدارا   93تا  94
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ی رانهسی سهیمقا تیدرنهاها و ی صورت گرفته بر اساس تعداد تعاونی، سرانه تعاونیهالیتحلی حاصل از بندجمع

 46جدول با میانگین استانی و میانگین ملی در  93تا  94ی هاسالهای استان در مقاطع زمانی های هر یک از شهرستانتعاونی

 منعکس است :  46نمودار  45نمودار  44نمودار 43نمودار و  49جدول  42جدول  47جدول 

 1350های استان بوشهر و مقایسه با میانگین استانی و ملی در سال ی آمار تعاونیبندجمع:  46جدول 

 هاتعاونیتعداد  50سال 
 هاتعاونیدرصد تعداد 

 کلبهنسبت 

 هاتعاونیسرانه تعداد 

 )به ازای هر ده هزار نفر(
 یمقایسه با میانگین مل نیمقایسه با میانگین استا

 24.59- 4.22- 1.52 16.47 41 بوشهر 

 24.65- 4.22- 1.52 14.46 35 دشتستان 

 16.76- 3.41 5.41 16.27 42 دشتی 

 17.42- 2.29 4.69 13.25 33  تنگستان

 12.75- 1.42 3.42 7.23 12 دیر 

 19.29- 4.12- 2.22 9.64 24 کنگان 

 19.19- 4.52 2.92 14.24 27 گناوه 

 17.42- 2.35 4.75 6.42 15 دیلم 

 24.43- 4.66- 1.74 3.61 9 جم 

 21.41- 1.64- 4.76 2.41 5 عسلویه 

 19.77- 4 2.4   249 مجموع

 34کل تعاون استان بوشهر، مأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات اخذشده از اداره 
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 1350استان بوشهر و مقایسه با میانگین استانی و ملی در سال  هایتعاونی: آمار تعداد  43نمودار 

 
 34مأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات اخذشده از اداره کل تعاون استان بوشهر، 

 1351استان بوشهر و مقایسه با میانگین استانی و ملی در سال  هایتعاونیآمار  یبندجمع: 47جدول 

 هاتعاونیتعداد  51سال 
 هاتعاونیدرصد تعداد 

 کلبهنسبت 

 هاتعاونیسرانه تعداد 

 )به ازای هر ده هزار نفر(
 یمقایسه با میانگین مل نیمقایسه با میانگین استا

 24.22- 2.42- 2.62 27.31 62 بوشهر 

 24.49- 1.69- 3.35 34.92 77 دشتستان 

 15.32- 3.42 2.12 25.34 63 دشتی 

 17.94- 4.54 5.54 15.66 39  تنگستان

 5.55- 12.25 17.29 37.75 94 دیر 

 24.44- 2.44- 3.44 12.25 32 کنگان 

 16.26- 2.14 7.12 26.14 65 گناوه 

 9.22- 2.52 13.62 17.27 43 دیلم 

 12.24- 4.24 5.24 14.24 27 جم 

 24.55- 2.15- 2.29 7.63 19 عسلویه 

 34مأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات اخذشده از اداره کل تعاون استان بوشهر، 
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شهرستان های استان بوشهر میانگین سرانه تعداد تعاونی های استان 

میانگین سرانه تعداد تعاونی های کشور 
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  1351 استان بوشهر و مقایسه با میانگین استانی و ملی در سال هایتعاونیآمار تعداد :  44نمودار 

 
 34مأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات اخذشده از اداره کل تعاون استان بوشهر، 

 1352استان بوشهر و مقایسه با میانگین استانی و ملی در سال  هایتعاونیآمار  یبندجمع:  48جدول 

 هاتعاونیتعداد  52سال 
 هاتعاونیدرصد تعداد 

 کلبهنسبت 

 هاتعاونیسرانه تعداد 

 )به ازای هر ده هزار نفر(
 یمقایسه با میانگین مل نیمقایسه با میانگین استا

 24.39- 4.19 3.72 39.36 92 بوشهر 

 22.42- 1.54- 2.49 19.22 42 دشتستان 

 24.56- 4.42 3.61 11.24 22 دشتی 

 19.91- 4.67 4.26 12.45 34  تنگستان

 13.13- 7.45 11.44 23.29 52 دیر 

 19.33- 1.25 4.24 24.42 51 کنگان 

 24.97- 4.39- 3.2 11.65 29 گناوه 

 16.57- 4.41 7.6 9.64 24 دیلم 

 22.44- 1.46- 2.13 4.42 11 جم 

 23.72- 3.14- 4.45 1.24 3 عسلویه 

 24.57-   3.6   324 مجموع

 34کل تعاون استان بوشهر، مأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات اخذشده از اداره 
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 1352 استان بوشهر و مقایسه با میانگین استانی و ملی در سال هایتعاونیآمار تعداد :  45نمودار 

 
 34مأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات اخذشده از اداره کل تعاون استان بوشهر، 

 1353استان بوشهر و مقایسه با میانگین استانی و ملی در سال  هایتعاونیآمار  یبندجمع:  45جدول 

 هاتعاونیتعداد  53سال 
 هاتعاونیدرصد تعداد 

 کلبهنسبت 

 هاتعاونیسرانه تعداد 

 )به ازای هر ده هزار نفر(
 یمقایسه با میانگین مل نیمقایسه با میانگین استا

 -  4.29- 1.54 16.46 44 بوشهر 

 -  4.44- 1.39 12.25 32 دشتستان 

 -  1.13 2.96 9.24 23 دشتی 

 -  1.26 3.69 14.44 26  تنگستان

  - 2.35 4.12 2.24 22 دیر 

  - 4.16 1.99 2.43 21 کنگان 

  - 4.44- 1.43 5.22 13 گناوه 

  - 1.65 3.42 4.42 11 دیلم 

  - 4.67- 1.16 2.41 6 جم 

 -  1.53- 4.3 4.24 2 عسلویه 

  -   1.29   196 مجموع

 34مأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات اخذشده از اداره کل تعاون استان بوشهر، 
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 هایی تعاونیسهیمقااست،  نشدهاعالماز سوی مرکز آمار ایران  تاکنونکل کشور  93های سال تعداد تعاونی ازآنجاکه

 .  نبود ریپذامکان 46نمودار های کل کشور در استان با تعاونی

 1353 استان بوشهر و مقایسه با میانگین استانی و ملی در سال هایتعاونیآمار تعداد :  46نمودار 

 
 34تعاون استان بوشهر،  مأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات اخذشده از اداره کل

های های مختلف، تعداد تعاونیی صورت گرفته از آمارهای تعاونی استان در شهرستانهالیتحلو  هایبررسبا توجه به 

 قرارگرفتهی موردبررس 47نمودار ها در با تأکید بر شهرستان 93تا  94ی هاسالها در استان در یک قیاس تطبیقی میان شهرستان

 است :
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شهرستان های استان بوشهر میانگین سرانه تعداد تعاونی های استان  
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  53تا  50ی هاسالاستان بوشهر در  هایتعاونیآمار تعداد : مقایسه تطبیقی  47نمودار 

 
 34استان بوشهر، مأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات اخذشده از اداره کل تعاون 

 است: شدهمیترس 42نمودار های استان و در شهرستان 93تا  94ی هاسالدر  مسئله نیا گریدی سهیمقاهمچنین در یک 

 53تا  50ی هاسالاستان بوشهر در  هایتعاونیآمار تعداد :  48نمودار 

 
 34مأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات اخذشده از اداره کل تعاون استان بوشهر، 
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 کمیته امداد امام خمینی -1-2-5-1-7-3-2-5

 ،برگزار شداستان  ریزیبرنامهدر سازمان مدیریت و که گروه  14/46/1394ی امداد در پی نشست مورخ تهیکممراجعه به 

ی امداد حضور تهیکمدر هر دو نشست، معاون محترم  .صورت گرفت 14/1/94مورخ  94/  4و همچنین نامه شماره م م م / 

ی اطالعاتی گروه ، بیان فرمودند که اطالعات درخواستی موجود است و در اختیار هادرخواستداشتند و ضمن استماع از 

 21/6/94مورخ  1459/94م م م / به صورت رسمی طی نامه شماره   مجددواستی مشاور قرار خواهد گرفت. اطالعات درخ

منعکس  54جدول و  53جدول ،  52جدول ،  51جدول ،  54جدول به کمیته امداد استان ارسال گردید . اطالعات واصله در 

 است . 

 1385های مردمی در بخش عمرانی به تفکیک شهرستان در سال : مبلغ ، سرانه و درصد کمک 50جدول 

1385 
 مبلغ ریالی

 )میلیون ریال(
 85مالی مردمی در سال  هایکمکسرانه 

 مردمی  هایکمک

 85کمیته امداد در  سال 

 %92 32497 2,232 دشتستان

 %3 3742 263 تنگستان

 %1 943 74 دشتی

 %4 7522 327 جم

 %144 9259 9,552 جمع کل

 34از کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر،  اخذشده: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات مأخذ

 1350مردمی در بخش عمرانی به تفکیک شهرستان در سال  هایکمکمبلغ ، سرانه و درصد :  51جدول 

1350 
 مبلغ ریالی

 )میلیون ریال(
 50مالی مردمی در سال  هایکمکسرانه 

 مردمی  هایکمک

 50کمیته امداد در سال 

 %21.3 32152 2,754 دشتستان 

 %5.7 2744 611 تنگستان 

 %1.2 1612 125 دشتی 

 %11.9 24224 1,224 جم 

  14,774 14427 144.4% 

 34مأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات اخذشده از کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر، 

 1351مردمی در بخش عمرانی به تفکیک شهرستان در سال  هایکمکمبلغ ، سرانه و درصد :  52جدول 

1351 
 مبلغ ریالی

 )میلیون ریال(

 مردمی  هایکمکسرانه 

 51در سال  

 مردمی  هایکمک

 51کمیته امداد در سال 

 %53.4 23476 5,326 دشتستان 

 %24.2 29454 2,442 تنگستان 

 %2.2 2942 225 دشتی 

 %24.1 47253 2,431 جم 

  14,424 9762 144.4% 

 34استان بوشهر، مأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات اخذشده از کمیته امداد امام خمینی 
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 1352مردمی در بخش عمرانی به تفکیک شهرستان در سال  هایکمکمبلغ ، سرانه و درصد :  53جدول 

1352 
 مبلغ ریالی

 )میلیون ریال(

 مالی  هایکمکسرانه 

 52مردمی در سال 

 مردمی  هایکمک

 52کمیته امداد در سال 

 %74.6 11555 2,651 دشتستان 

 %12.7 6431 452 تنگستان 

 %4.7 322 25 دشتی 

 %12.4 2261 425 جم 

  3,554 3441 144.4% 

 34مأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات اخذشده از کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر، 

 1353مردمی در بخش عمرانی به تفکیک شهرستان در سال  هایکمکمبلغ ، سرانه و درصد :  54جدول 

1353 
 مبلغ ریالی

 )میلیون ریال(

 مالی  هایکمکسرانه 

 53مردمی در سال 

 مردمی  هایکمک

 53کمیته امداد در سال 

 %46.5 26442 5,976 دشتستان 

 %26.9 49173 3,456 تنگستان 

 %1.2 2992 232 دشتی 

 %24.5 61229 3,154 جم 

 %4.2 144 27 بوشهر 

 144.44 636143 مجموع  

 34مأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات اخذشده از کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر، 

شهرستان دشتستان با اختالف بسیار  شود،میمشاهده  93تا  29 یهادر سالمردمی  هایکمککه در بررسی  طورهمان

ان در . شهرستان دشتستاست  نیصدرنش ،مردمی در بخش عمرانی هایکمکدیگر در جذب  هایشهرستانزیادی نسبت به 

های مردمی در استان، اختالف بسیار باالیی با شهرستان جم دارد که حجمی درصد از کل کمک 92با حجمی بالغ بر  29سال 

یگر های د، به شهرستانرفتهرفتهی بعد، اهسالهای مردمی در باشد. اگرچه میزان حجم مالی کمکدرصد را دارا می 4معادل 

های کمک نیصدرنش، ولی همچنان این شهرستان رساندیمدرصد از کل  46.5و حجم مالی را به رقم  کندیمتسری پیدا 

 مردمی در سطح استان است.  

مورد مقایسه  93تا  29ی هاسالهای مردمی به کمیته امداد امام خمینی در بخش عمرانی در ، کمک 55جدول در 

 یهاسالکل ی کلی استان در هر سال و درصد میزان کمک مالی در هر سال نسبت بهسرانهو حجم مالی،  قرارگرفته

ریال  12241ی سرانهدرصد  و  27با حجم  93شود در سال که مشاهده می طورهماناست و  شدهدادهی، نشان موردبررس

 باشد.ی مردمی در بخش عمرانی میهاهیسرمابهترین سال در میزان و حجم 
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 53تا  85ی هاسالهای مردمی کمیته امداد در بخش عمرانی در : مقایسه کمک 55جدول 

 شهرستان
 حجم مالی

 ریال ( ) میلیون
 کلبهدرصد نسبت  سرانه )ریال(

1329 9564 9259 24.43% 

1394 14774 14427 23.41% 

1391 14424 9762 21.54% 

1392 3554 3441 7.59% 

1393 12241 12431 27.43% 

 %144.44   46213 جمع

 34بوشهر، مأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات اخذشده از کمیته امداد امام خمینی استان 

دهد  که و این مقایسه نشان می اندقرارگرفتهمورد مقایسه  93تا  29ی مابین هاسالهای استان در ، شهرستان49نمودار در 

و اگرچه حجم  ستا دارارا  ادشدهی یهاسالهای مردمی در طی ان کمکهمچنان شهرستان دشتستان، باالترین سهم از میز

 باشد . ی بعد کمتر شده است ولی همچنان باالترین سهم را در استان دارا میهاسالهای مردمی در طی مالی کمک

 53تا  85 یهاسالدر  هاشهرستانمردمی در  هایکمک: مقایسه  45نمودار 

 
 34مأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات اخذشده از کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر، 
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است  قرارگرفتهی وردبررسم 93تا  29ی هاسالی تطبیقی میان سهیمقایک  در مردمی هایی کمکسرانه 54نمودار در 

 92آن، مربوط به سال  نیترنییپاو  93های مردمی مربوط به سال ی کمکسرانهشود باالترین که مشاهده می طورهمانو 

 باشد . می

 53تا  85ی هاسالهای مردمی در : مقایسه سرانه کمک 50نمودار 

 
 34اطالعات اخذشده از کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر، مأخذ: مطالعات مشاور بر پایه 

 ی عمومی استان )خیرین کتابخانه ساز(  هاکتابخانهاداره کل  -1-2-5-1-7-3-2-6

ی هاکتابخانهی مردمی، به اداره کل هامشارکتاستانی جهت دریافت اطالعات مربوط به  اداراتی مراجعه به ادامهدر 

ساعت ، بخشی از  24، مذاکراتی انجام شد و ایشان ، ظرف این اداره مردمی  یهامشارکتمسئول عمومی استان مراجعه و با 

 هانآفرهنگی همراه با حجم مالی  یهامجتمعمردمی در امر ساخت کتابخانه و  یهامشارکت ینهیدرزماطالعات درخواستی 

ابخانه توسط خیرین کت شدهاحداث یهاکتابخانهژ مترااطالعات مربوط به  .قراردادنداستان را در اختیار ما  هایشهرستاندر 

 باشد : منعکس می 56جدول سال اخیر در  9به تفکیک شهرستان و در  ساز

 سال گذشته 5توسط خیرین به تفکیک شهرستان و  شدهاحداثی هاکتابخانه: متراژ  56جدول 

 34ی عمومی استان بوشهر، هاکتابخانهمأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات اخذشده از نهاد 
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63مردمی در سال 
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31در سال 

سرانه کمک های مالی 

32مردمی در سال 

سرانه کمک های مالی 

33مردمی در سال 

 کلبهدرصد نسبت  هزار نفرسرانه به ازای هر  جمع 1353 1352 1384 1377 1374 1371 1370 1354 1335 سال

 %45 6.49 1576 254   344       444   626 بوشهر

 %33 14.26 1152       152   644 444     دشتی

 %5 3.45 164         164         دیر

 %12 24.27 644   444           244   دیلم

 %144   3522 254 444 344 152 164 644 244 244 626 جمع
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سال گذشته در هر شهرستان ، مجموع متراژ  9در  شدهاحداثی هاکتابخانهشود، مجموع متراژ که مشاهده می طورهمان

جدول ، در  مورداشارههای نفر در شهرستان 1444زای هر به ا هاکتابخانهی متراژ سرانهدر هر سال و  شدهاحداثی هاکتابخانه

 بر مبنای جمعیت هریک از شدهاحداثی هاکتابخانهی صورت گرفته ، متراژ هامحاسبهباشد . بر اساس منعکس می 56

ی هاکتابخانه ی ساختسرانه نیترشیبمترمربع  14.26ی آن است که شهرستان دشتی با سرانه دهندهنشانها شهرستان

سال  9توسط خیرین در شهرستان بوشهر در  شدهساختهی هاکتابخانهباشد. همچنین درصد میزان متراژ مشارکتی را دارا می

 های دیگر داشته است .  باالترین سهم را نسبت به شهرستان % 45گذشته با رقمی معادل 

سال گذشته، به صورت  9های دیلم، دیر، دشتی و بوشهر در ی تطبیقی میان شهرستانسهیمقای دهندهنشان 51نمودار 

 گرافیکی، است . 

 سال گذشته 5ن و توسط خیرین به تفکیک شهرستا شدهاحداث یهاکتابخانهمتراژ : مقایسه  51نمودار 

 
 34ی عمومی استان بوشهر، هاکتابخانهمأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات اخذشده از نهاد 

 ( سازمسکن)خیرین  سازمسکنانجمن خیرین  -1-2-5-1-7-3-2-7

آمد و  ه عملباستان بوشهر ،  سازمسکندر این نشست ، مذاکراتی با جناب آقای شهبازی ، ریاست محترم انجمن خیرین 

 نابراینب،  گرددیمکمی از مردم  یعده یمندبهره، منجر به  تیدرنهاایشان اظهار داشتند که چون فعالیت در بخش مسکن ، 

در این  یتصدمتا در بخش مدرسه و مسجد اقدام به فعالیت نمایند . به باور ایشان ، خیرین  دهندیم، خیرین ، بیشتر ترجیح 

 تقسیم نمود : توانمیشرح زیر ،  انجمن را به سه دسته ، به

  ؛ دهندیمپول  ماًیمستقاشخاصی که 
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  کنندیمافرادی که زمین اهداء 

  ندینمایمو با گذشت از سود خویش آن را اهداء  سازندیممسکونی  یهامجتمعبرای نیازمندان ، اشخاصی که. 

است استان پرداختند و در مقابل درخو هایانشهرستسپس ایشان به بیان آمار تقریبی از میزان مشارکت مردمی در سطح 

 یهاسالمردمی به تفکیک  هایکمکتعداد ، حجم مالی و چگونگی  ینهیدرزماطالعات موثق و رسمی  یارائهما برای 

 تیدرنها و است، اظهار داشتند که تنها اطالعاتی که موجود است ، اطالعات شفاهی و تخمینی  هاشهرستانمختلف در سطح 

که این مهم طی نامه شماره م درخواست شود  ادشدهیو به صورت رسمی ، از انجمن  کتباً،  ازیموردنمقرر گردید اطالعات 

 به اداره مربوطه ارسال گردید.  12/7/94مورخ  1621/94م م /

های مکد میزان کباشد و این امر، تحلیل رونی متوالی نمیهاسالبه تفکیک  سازمسکناز انجمن خیرین  شدهواصلآمار 

 .  دینمایم رممکنیغخیرین را در بخش مسکن 

 باشد:منعکس می 57جدول بر این اساس، آمار دریافتی که تنها به تفکیک شهرستان است در 

 های استان جهت احداث مسکن، به تفکیک شهرستان سازمسکن: آمار کمک نقدی خیرین  57جدول 

 شهرستان
 کمک نقدی خیرین جهت 

 احداث مسکن )میلیون ریال( 

 سرانه

 )ریال(
  کلبهدرصد نسبت 

 %11.4 1,722 395 دشتستان

 %2.3 2,732 222 کنگان

 %12.7 7,139 646 گناوه

 %42.3 6,449 1,669 بوشهر

 %13.3 14,571 464 دیلم

 %144.4 3,342 3,452 مجموع

 34استان بوشهر،  سازمسکنمأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات اخذشده از انجمن خیرین 

های باالترین حجم کمک % 42های نقدی در شهرستان بوشهر با حجم شود، درصد کمککه مشاهده می طورهمان

های مردمی با توجه به جمعیت هر شهرستان ی حجم مالی کمکمحاسبههای استان دارد ولی پس از نقدی را در شهرستان

 ارا است . ی سرانه(، متوجه شدیم که شهرستان گناوه باالترین سرانه را دمحاسبه)

 در بخش مسکن مهر(  سازمسکناداره کل راه و شهرسازی )خیرین  -1-2-5-1-7-3-2-8

اه و به اداره کل ر  اندداشتهبخش عمرانی مشارکت  وسازساختجهت دریافت آمار خیرینی که در بخش مسکن مهر در 

 یهاتمشارکدریافت اطالعات  ینهیدرزممعاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان، شهرسازی استان مراجعه گردید و با 

کارشناسان ضمن مالقات با  تیدرنهاساله، مذاکراتی صورت گرفت و  99 یهاخانهمردمی در رابطه با ساخت مساکن مهر و 

ختیار ا شهرستان دری گذشته به تفکیک هاسالمسکن مهر در  ینهیدرزممقرر گردید اطالعات مشارکت مردمی  مربوطه
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 1222/94ادامه به دلیل واصل نشدن اطالعات درخواست به صورت کتبی تهیه و در نامه شماره م م م /در  مشاور قرار گیرد .

 به اداره کل راه و شهرسازی ارسال گردید .  16/2/94مورخ 

های دشتستان ، دشتی ، گناوه و بوشهر است اطالعات واصله از اداره کل راه و شهرسازی استان، تنها در مورد شهرستان

اشند. بی تعداد واحدهای مسکونی است که توسط خیرین در هر شهرستان احداث گردیده یا در حال احداث میدهندهنشانو 

ه در ک شدهمحاسبهکل ی تعداد واحدهای مسکونی در هر شهرستان و درصد تعداد واحدها نسبت بهسرانهاز سوی دیگر 

 منعکس است :  52جدول 

 : تعداد واحدهای مسکونی در دست ساخت توسط خیرین در مسکن مهر، سرانه و درصد هر شهرستان 58جدول 

 کلبهدرصد نسبت  نفر 1000سرانه به ازای هر  تعداد واحد مسکونی شهرستان

 %22 3.966 914 دشتستان 

 %6 2.364 123 دشتی 

 %17 6.445 547 گناوه 

 %54 6.442 1662 بوشهر 

 %144 3.242 3342 جمع 

 34مأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات اخذشده از اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر، 

واحد مسکونی و  1662در شهرستان بوشهر با تعداد  شدهاحداثشود تعداد واحدهای مسکونی که مشاهده می طورهمان

وشهر باشد . همچنین شهرستان بها دارا می، باالترین تعداد و باالترین سرانه را در میان دیگر شهرستان  6.5ی در حدود اسرانه

 را دارد.  اندشدهاحداثاز کل واحدهای مسکونی مشارکتی که توسط خیرین  %54یی تنهابه

 های استان بوشهرهای شهروندی در مسکن مهر در شهرستان: مقایسه سرانه کمک 52نمودار 

 
 34مأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات اخذشده از اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر، 

۰

۱

2

۳

۴

۵

۶

۷

دشتستان  دشتی  گناوه   بوشهر  جمع 
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های شهروندان در بخش مسکن مهر، در شهرستان (  سرانه کمک52نمودار )  شودمیکه در تحلیل فوق مشاهده  گونههمان

رستان شهروندان در شهرستان گناوه و شه ازآنپسهای دیگر استان در بهترین وضعیت قرار دارد و بوشهر به نسبت شهرستان

 دشتستان قرار دارند. 

 امام (  100یاد مسکن انقالب اسالمی ) حساب بن -1-2-5-1-7-3-2-5

 در این نشست .برگزار شدمسکن انقالب اسالمی استان بوشهر نشستی بنیاد ی مراجعه به ادارات استانی، با معاون ادامهدر 

ز س ااطالعات پو  توضیحاتی فرمودنداستان بوشهر  یتوسعهدر  کنندگانمشارکتآمار  ینهیدرزم امام 144رئیس حساب 

نقدی و  هایکمک یدستهمردمی در این حوزه را شامل دو  یهامشارکت. ایشان ، در اختیار مشاور قرار گرفت 1394سال 

 یپروندهمقرر گردید اطالعات درخواستی در قالب یک  تیدرنهاهبه شده در شهر و روستا عنوان نمودند و  یهانیزم

از  اطالعات درخواستی پس کهییازآنجااز تکمیل جهت مشاور ارسال شود. در اختیار آن بنیاد قرار گیرد تا پس  یاانهیرا

 19/7/94مورخ  94/ 1692وصول  با نیازهای مشاور همخوانی نداشت بار دیگر و به صورت کتبی طی نامه شماره م م م / 

ات باشد . این اطالعتنها اطالعاتی است که موجود می شدهارسالمعلوم گشت که اطالعات  تیدرنهادرخواست گردید که 

 منعکس است .  59جدول در 

 54تا  50ی هاسالی هبه شده به تفکیک شهرستان در هانیزم: متراژ  55جدول 

 نفر 1000به ازای هر  سرانه سرانه  متراژ شهرستان ردیف

 47.5 4.4475 1544 دیلم 1

 22.4 4.4224 5244 بوشهر 2

 7.1 4.4471 544 تنگستان 3

 7.2 4.4472 444 جم 4

 1.1 4.4411 254 دشتستان 5

 32.1 4.4321 2444 دیر 6

 14.2 4.4142 1553 کنگان 7

 11.6 4.4116 12443   جمع

 34اخذشده از بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر،  مأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات

باشد منعکس می 53نمودار در که در  گرفتهانجامهای استان ی هبه شده در شهرستانهانیزمی مابین سرانه اسهیمقاهمچنین 

 د : باشرا در سطح استان دارا می اهداشدهی هانیزمشود شهرستان دیلم باالترین میزان سرانه که مشاهده می طورمانه، 
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 های استان بوشهر  ی هبه شده در شهرستانهانیزم: مقایسه سرانه  53نمودار 

 34مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر،  مأخذ: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات اخذشده از بنیاد

ان باشد ، سرانه هر شهرستها میی هبه شده در توسط شهروندان در شهرستانهانیزمبر اساس آمار دریافت شده که متراژ 

 به ازای هر هزار نفر از شهروندان استان حاصل گردید .  11.6که در کل سرانه  شدهمحاسبه

، زنان سرپرست خانوار و .... در چهار سرپرستیبی عمرانی، کودکان هابخشام های نقدی در تمهمچنین حجم کمک

امام در  144 حساببه شدهانجامهای باشد . بر این اساس، کمکمیسر نمی هاآنسال اخیر به صورت یکجا است و تفکیک 

 ریال بوده است . 544/231/293 جمعاً 94تا مهرماه  94ی هاسال

 و امور خیریه اوقافاداره کل  -1-2-5-1-7-3-2-10

توسط خیرین به  شدهاحداثجهت دریافت آمار خیرین مسجد ساز و اطالعات مربوط به حجم مالی و متراژ مسجدهای 

 کلسیئرمذاکراتی با  ی اخیر، به اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مراجعه گردید و پس ازهاسالها و تفکیک شهرستان

با  ییوگفتگآمایش استان ،  یبرنامهاهمیت اطالعات و آمار خیرین مسجد ساز در تشریح  واداره اوقاف و امور خیریه استان 

سال اخیر، با  14، در  هاپروژهروز ، تعداد و حجم مالی  14، مقرر شد ، ظرف  باألخرهو ، صورت گرفت معاون اداره اوقاف 

ی رسمی بهمکاتبا وجود  متأسفانهولی  ار گیرد .، در اختیار مشاور قر هاشهرستانماهیت مشارکت شهروندان و به تفکیک 

، پاسخی دریافت  ادشدهی دفتر محلی به اداره یندهینماو مراجعات مکرر  26/2/94مورخ  1953/94طی نامه شماره م م م / 

 نشد و دلیل عدم پاسخ را حجم باالی اطالعات درخواستی و کمبود زمان عنوان فرمودند . 

3

3

13

13

93

93

53

53

43

43

33

دیلم بوشهر تنگستان جم دشتستان دیر کنگان
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 ( هاسمنها یا  NGOستان بوشهر )ی مردم نهاد اهاسازمان -1-2-5-1-7-3-2-11

ماه به  2 ، که حدودهاآنی استان بوشهر و انجام مکاتبات رسمی با گانهدهی هایفرمانداریی با هانشستپس از برگزاری 

د به مشاور واصل گردی هایفرماندارها به صورت رسمی از سوی و فعال شهرستان شدهثبتی هاسمنطول انجامید، آماری از 

و تنها فرمانداری گناوه، با  انددادههای خود را در اختیار مشاور قرار ی استان، فهرست سمنهایفرماندارتمامی  جهیتدرنو 

این آمار را در اختیار مشاور قرار  تاکنونی مردمی فرمانداری، هامشارکتوجود ارسال بیش از سه نامه و صحبت با مسئول 

و  هاشکلتی فعالیت ، نام تشکل ، نوع فعالیت هریک از رسته، آمار دریافتی به تفکیک شهرستان ، 64جدول . در  اندنداده

 مشخصات دبیر تشکل، منعکس است . 

 رسته فعالیت و نوع فعالیت و نام تشکل ، هاشهرستانیک های استان بوشهر به تفک: سمن 60جدول 

 نام دبیر نوع فعالیت نام تشکل رسته فعالیت 

 دیلم

 ستیزطیمحدر جهت حفظ  یسازفرهنگ حامیان طبیعت شمال ستیزطیمح
 فالحتی اهللروح

 خانم علیزاده

 فرهنگی-اجتماعی

 اخالقرامین  پیشبرد علم و فرهنگ مشاورین فرهنگ از اهداف

 توسعه فرهنگ عمومی و شهروندی کانون توسعه شهر امام حسن
 مهدی موسوی

 خانم علیزاده

 * توسعه فرهنگ عمومی و شهروندی کانون توسعه شهر دیلم
 * زنان کانون فرهنگی زنان دیلم

 صالحی فرد محسن جدید اقتصادی یکارهاراهترویج  کانون توسعه اقتصادی شهر دیلم کارآفرینی-اقتصادی

 دشتستان

 ستیزطیمح
 مجید رضایی یزیستمحیط  ستیزطیمحکانون حامیان 

 یآبادنیحسسکینه  یزیستمحیط انجمن حامیان ایران سبز

 فرهنگی-اجتماعی

 شاکر شکیبا اتحاد اقوام و کمک به انسجام و وحدت ملی خانه فرهنگ دشتستان

 علی تنگ ارمی و انضباط اجتماعی ییگراقانون کانون نوآوران ارم

 مهدی رضایی فرهنگ شهروندی کانون توسعه اجتماعی شهر بوشکان

 محمد کریم پیراسته شعر و ادبیات کانون ادبی فاریاب

 سروش مرادی فرد و انضباط اجتماعی ییگراقانون انجمن شهروندان پویا دشتستان 

 مصطفی فیروزی و انضباط اجتماعی ییگراقانون کانون فرهنگی توسعه روستای تنگ زرد

 باقر هاشمی پور امور ورزش پهلوان تختی شهر کلمه

 بهزاد بویری امور ورزش همگانی آبپخش یهاورزشکانون 

 چنگیز اخالقی هنر کانون هنرمندان آبپخش

 نفیسه راستی زنان و خانواده کانون فرهنگی امور زنان و خانواده ارم

 سید حمید رضوی زاده هنر موسسه فرهنگی هنری آوای توج سعدآباد

 انجمن پاسداشت آداب نیاکان
 اتحاد اقوام و کمک به انسجام 

 وحدت ملی
 پریسا امیری

 محمد ماندگار اجتماعی یهامهارترفاه اجتماعی و ارتقای  کانون مهر جوانان هر کلمه 

 آقایان حسینیمحمد  حقوق شهروندی کنش گران مدنی
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 نام دبیر نوع فعالیت نام تشکل رسته فعالیت 

 عبدالمجید حسن زاده فرهنگی یهارساختیز موسسه فرهنگی هنری ترنم

 ابراهیم احمدی دفاع مقدس کانون روستای میاندشت

 یکارآفرین -اقتصادی 

 پروانه مرادی یدستعیصناآموزش و ترویج  ارم یدستعیصناکانون 

 ابراهیم بهروزی آبادانی کشورکمک به عمران و  کانون توسعه و عمران پردیس

 عبداهلل وثوقی طلب کشاورزی کانون توسعه ارم

 یزدان شفیعی کمک به عمران و آبادانی کشور کانون روستای چهار برج

 فرهاد سوسنی توابع کمک به عمران و آبادانی کشور کانون عمرانی روستای سنا بن سنا

 خانم نیکنام آبادانی کشورکمک به عمران و  کانون آفتاب جنوب

 مذهبی و خیریه

 تهمینه فخار و فرهنگ اسالمی هاارزشترویج  موسسه فرهنگی آموزشی ساحل آرامش

 علی محمدی و فرهنگ اسالمی هاارزشترویج  کانون پیشرفت فرهنگ دشتستان

 اعظم بحرانی فرد و فرهنگ اسالمی هاارزشترویج  حضرت رقیه )س( شهر کلمه

 محمد حاجب قالیی امور خیریه مجمع خیرین آبپخش

 محمد منصور نژادان امور خیریه نیازمندان مالی حمایت از زندانیان مالیتشکل فرهنگی

 دشتی

 ستیزطیمح
 حبیب زارع زاده ستیزطیمحفعال  *

 غالمعلی زارعی عمرانی -فرهنگی  - ستیزطیمحفعال  *

 فرهنگی -اجتماعی 

 حمید زارعی خانه هنر نگین دشتی هنرهای تجسمیانجمن 

 طوبی شریکانی فرهنگی و هنری خانه هنر نگین دشتی

 سید کریم موسوی * انجمن فیلم و عکس شهرستان

 فریبا امیری امور اجتماعی و فرهنگی زنان *

 نرجس فرهنگ پور امور اجتماعی و فرهنگی زنان *

 فاطمه بحریاری بنیان خانوادهتحکیم  انجمن مسیر آرامش

 محمد جمشیدی * انجمن کوهنوردی بیرم جنوب

 یکارآفرین -اقتصادی 

 یونس شاکری عمران و توسعه شهرستان توسعه و عمران شهرستان

 محمد شاکری مطلق عمران و توسعه شهرستان توسعه و عمران شهرستان دشتی

 حسینیاحمد  عمران و توسعه شهرستان کانون امید

 غالمحسین حاجیانی عمران و توسعه شهرستان شورای رشد و توسعه مسیله

 عمران و توسعه شهرستان توسعه سازانندهیآکانون 
 عبدالحسن

 بهرامی 

 انتنگست

 علی فرخنده * دیز اشکن سمل ستیزطیمح

 فرهنگی -اجتماعی

 ایفرزاد نعلیرضا  توسعه اجتماعی موسسه توسعه اجتماعی بنه گز

 محمد زندوی حقوق شهروندی کانون توسعه تنگستان

 رضا حیدری اجتماعی و مددکاری موسسه خیریه فرشتگان آسمانی

 سلیمه مانعی اجتماعی و مددکاری پایگاه سالمت روان ره آوران آرامش

 دیر

 حسن محدث زاده   انجمن پرونگ زیستمحیط

 فرهنگی -اجتماعی

 محسن عمرانی مسائل توسعه و فرهنگ عمومی شهروندی نجیرمکانون رشد و توسعه 

 مصطفی کنگانی علمی یهاتیفعالامور جوانان و  -آموزش  فارسجیخلکانون توسعه دانایی 

 فضل اهلل عمرانی امور هنری موسسه آفرینگان
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 نام دبیر نوع فعالیت نام تشکل رسته فعالیت 

 جم

 حمید مشتاق یزیستمحیط انجمن سبز اندیشان جنوب زیستمحیط

 فرهنگی -اجتماعی

 اکبر پورآزاد اجتماعی یهابیآسپیشگیری از  موسسه عصر موعود

 علی داغباشی   موسسه راه الفبا

 احمد رضایی فرهنگ و هنر خانه صبح سپید

 کرامت اهلل صبوری * موسسه افق پردیس

 علی اخالقی * انجمن گامی به سوی فردا

 جلیل مشتاق * انجمن توانخواهان جم

 سید رضا محمودی فرهنگ عمومی  سازانفرهنگانجمن 

 کنگان

 یکارآفرین -اقتصادی 
 مصطفی خورنگ * توان آفرینان پارس

 ابراهیم ثابت * کانون توسعه شهرستان

 زیستمحیط

 حسین قاسمی * باور زمین

 محمد کنگانی * موسسه سیراف پارس موزه

 علی بحرینی * چشمک

 فرهنگی-اجتماعی

 مجید روشن * جوان شهر سیرافموسسه 

 عبداالمیر خلیفات * اعتالی جنوب

 بهارک نصوری * موسسه زورق و هنر

 سعید صفایی * موسسه ثالث

 سید حسین هاشمی * خیریه المهدی)عج( کنگان

 زیستمحیط عسلویه
 کمالی بوهندی یزیستمحیط توسعه پایدار نایبند

 بوهندیناصر  یزیستمحیط نبض زمین

 فرهنگی-اجتماعی بوشهر

 معصومه حاجیانی پیشگیری از اعتیاد الرضایموسخیریه علی ابن 

 فریبا بحرینی بانوان کانون فرهنگی اجتماعی بانوان بوشهر

 محمد احمدی کمک به دانش آموزان بی بضاعت مهر دریا شهر آفتاب

 است نشدهاعالماز سوی فرمانداری   گناوه

 ی استان بوشهرهایفرماندارمأخذ : 

که همراه با درصد  اندشدهی بندجمعها، ی مردم نهاد به تفکیک شهرستانهاسازمانبر مبنای اطالعات جدول باال، 

 61ل جدوبه جمعیت هر شهرستان، در  هاسمنهای استان بوشهر و نسبت تعداد کل سمنهای هر شهرستان نسبت بهسمن

 منعکس است:

 هاسمنکل و سرانه تعداد های استان بوشهر به تفکیک رسته فعالیت ، درصد نسبت به: سمن61جدول 

 تعداد تشکل رسته فعالیت شهرستان

 هایسمندرصد 

 شهرستان

 کلبهنسبت  

 ) به ازای ده هزار نفر ( هاسمنسرانه تعداد 

 دیلم

 1 زیستمحیط

 4 فرهنگی-اجتماعی 1.94 7.41%

 1 یکارآفرین-اقتصادی
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 تعداد تشکل رسته فعالیت شهرستان

 هایسمندرصد 

 شهرستان

 کلبهنسبت  

 ) به ازای ده هزار نفر ( هاسمنسرانه تعداد 

 دشتستان

 2 زیستمحیط

 21 فرهنگی-اجتماعی 1.31 35.24%

 6 یکارآفرین-اقتصادی

 دشتی

 2 زیستمحیط

 7 فرهنگی-اجتماعی 1.21 17.22%

 5 یکارآفرین-اقتصادی

 تنگستان
 1 زیستمحیط

6.17% 4.71 
 4 فرهنگی-اجتماعی

 دیر
 1 زیستمحیط

4.94% 4.76 
 3 فرهنگی-اجتماعی

 جم
 1 زیستمحیط

9.22% 1.56 
 7 فرهنگی-اجتماعی

 4.34 %2.47 2 زیستمحیط عسلویه

 4.12 %3.74 3 فرهنگی-اجتماعی بوشهر

 کنگان

 1 زیستمحیط

 7 فرهنگی-اجتماعی 4.95 12.35%

 2 یکارآفرین-اقتصادی

   %144.44 21 جمع

 استان بوشهر یهایفرماندار:  مأخذ

های استان را به خود درصد از کل سمن 36شود ، شهرستان دشتستان در حدود مشاهده می 61جدول که در  گونههمان

ز ، پس اضمناًباشند . های را دارا میسهم از سمن نیترشیبشهرستان دشتی و کنگان  ازآنپساختصاص داده است و 

 1.9ر با ی براباسرانه، مشخص گردید که شهرستان دیلم با هاآنهای هر شهرستان نسبت به جمعیت عداد سمنی تمحاسبه

سمن به ازای هر  1.5و شهرستان جم با  1.2شهرستان دشتی با  آنهای استان را در اختیار دارد و پس از سرانه سمن نیترشیب

 اشند. بهای استان را دارا مینفر، باالترین سرانه سمن

ی و تحلیل موردبررساداره دریافت شده و  9اداره است که اطالعات  12ی مراجعه به جهینتگزارش حاضر در مجموع 

 :  گرددیمی از نتایج آن در زیر منعکس اخالصهاست که  قرارگرفته

دهد که در شان میباشد و این اطالعات نموجود می 1393و  1392ی هاسالدرمانی تنها اطالعات  -در بخش بهداشتی 

 هزینه شده است.  92درصد از کل حجم مالی مشارکت در این دو سال، مربوط به خیرین درمانی است که در سال  94حدود 
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 هاسالدهد که در این باشد و نشان میمی 1393تا   1329ی هاسالمربوط به  سازمدرسهاطالعات بخش مشارکت خیرین 

 شدهاحداثی هاکالسدرصد از کل  42 اندتوانسته 1393د صعودی داشته و در سال ساخت مدرسه توسط این خیرین رون

 را بسازند .

کل در ها نسبت بهها در هر شهرستان ، درصد تعداد تعاونیاز بخش تعاون تعداد تعاونی آمدهدستبهبر مبنای اطالعات 

و ی موردبررس 1393تا  1394ی هاسالها به ازای هر ده هزار نفر ، به تفکیک شهرستان در ی سرانه تعاونیمحاسبههر سال و 

ص گردید که ی استانی و ملی مشخسرانههای استان با میانگین های شهرستانی تعاونیسرانهی سهیمقاقرار گرفت و با  لیتحل

 اختالف زیادی میان این ارقام وجود دارد.

تعداد واحدهای  نیترشیبریال  6442ی بالغ بر اسرانهخیرین شهرستان بوشهر با  سازمسکنشارکت خیرین در بخش م

 .  اندکردهها احداث مسکونی را نسبت به سایر شهرستان

شهرستان  1393تا  1329ی هاسالدهد که در ی امداد نشان میتهیکمبررسی آمار مشارکت عمرانی خیرین از طریق 

 الترین حجم مالی را به خود اختصاص داده است. دشتستان با

رین دهد که خیاست نشان می قرارگرفتهی در اختیار مشاور و شهرسازبررسی آمارهای مسکن مهر که از طریق اداره راه 

اختصاص  دو باالترین میزان سرانه را نیز به خو اندکردهشهرستان بوشهر باالترین تعداد واحد مسکونی را در این پروژه احداث 

 .  اندداده

 استان بوشهر جامعه یریپذمشارکتدر ارزیابی تکنیک منتخب نظری  -1-2-5-1-7-4

امعه با مفهم نسبی توزیع قدرت در سطح یک ج ییگراکثرتنظری  جهت ارزیابی مشارکتی به  یهایمبانتمامی اشکال 

به منافع  شرکت در فرآیند توسعه بتوانند است تا مردم از طریق شدهپراکندهتوجه دارند، به این ترتیب قدرت در سطح جامعه 

ذینفع و مردم از ارکان  هایگروهدولتی، متخصصان،  یهاسازمانکالن جامعه دست یابند. در این راستا  تیدرنهاجمعی و 

اساسی در مشارکت ، جایگاه مشارکت شهروندان و  مسئله . باشندمیاصلی شرکت در فرآیند توسعه کالن، شهر و منطقه 

ی بسیاری وجود دارد ، ول یهاروشمیزان قدرتی است که شهروندان در جامعه دارا هستند . در ارزیابی فرآیندهای مشارکتی 

ول هر حص برای فردمنحصربه یهاکیتکندر انتخاب  روش را در شرایط ویژه انتخاب و ارائه نمود . نیترمناسب ستیبایم

به روش ارزیابی مشارکتی و تعیین اهداف تهیه  هاآنروش عوامل متعددی دخالت دارد ، انتخاب ابزارها و قضاوت درباره 

طرح وابسته است . در حقیقت مشارکت به عنوان هدف توسعه نیازمند انتقال قدرت روزافزونی است که بتوان از آن به عنوان 

ه هدف، تعیین جامع یریپذمشارکتبه دلیل آنکه در ارزیابی  یرونیازاتوسعه استفاده نمود.  و یسازادهیپ،  ریزیبرنامهابزار 
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،  باشدمیوضعیت مشارکت در جامعه و بررسی وضعیت موجود مشارکت شهروندان در فرآیند توسعه و تعیین سطح آن 

 بهره جست .  فرآیند نردبان آرنشتایندر  شدهمطرحاز اصول و مفهوم  توانمی

پیشنهاد گردید . الگوی او بر روی 1توسط شری آرنشتاین  1369لگوی سطوح مختلف مشارکت اجتماعی در سال ا

 بود .  گرفتهانجامآمریکا بود که توسط مطالعات خود او  متحدهاالتیادر  " ریزیبرنامهمشکالت شهروندی در "

اجتماعی است ، و از سوی  یریپذمشارکتجهت ارزیابی  هاروش نیترمتداولو  نیترمعروفروش آرنشتاین یکی از 

دیگر جهت تعیین سطوح مشارکت در ارزیابی جامعه یک شیوه ساده و روان بوده و از ظرفیت باالیی جهت تحلیل و ارزیابی 

 .  باشدمیوضعیت موجود برخوردار 

ز تعریف کرده است ، که طیفی ا ندباشمینماینده یک سطح  هر کدامآرنشتاین مشارکت مردمی را در هشت پله که 

 ( 22:  1329، . )برک پور ردیگیبرمدان را در فریبکاری تا اختیار کامل شهرون

قدرت  ونهگ یهآن شهروندان ، بدون  یهاپلهآرنشتاین در الگوی خود نردبانی هشت پله ایی را تصویر نموده است که 

 باشد:منعکس می 62جدول در دهد. این مفهوم نشان میکنترلی تا کنترل کامل را 

 خالصه مفاهیم نردبان مشارکت ارنشتاین:  62جدول 

 نوع و سطح دخالت شهروندان  درجات قدرت
نردبان مشارکت  هایپله

 شهروندی

محرومیت از 

 مشارکت

)شهروندان 

 غیرفعال(

 یکاربیفر از باال به پایین طرفهکیعدم دخالت در کنترل و روابط 

از باال به پایین / درمان شهروندان به وسیله  طرفهکیعدم وجود قدرت مشارکت در مردم، روابط 

 صاحبان قدرت
 درمان

 مشارکت جزئی

)شهروندان نیمه 

 فعال(

 یرساناطالع و بدون بازخورد/تعییت حقوق شهروندان طرفهکیگام اول در مشارکت مردم، روند اطالعات 

 مشاوره لیمح یهانشستقرار نگیرد/ موردتوجهممکن است  لزوماًولی  شودمیشهروندان شنیده  یهادگاهید

 یهاتهیکم/تشکیل شودمیبر اساس آن عمل ن الزاماًولی  شودمیپیشنهادهای شهروندان دریافت 

 معتمدین 
 آرامش بخشیدن

 قدرت شهروندان

 )شهروندان فعال(

 شراکت پذیرش مصالحه و برقراری توازن / توزیع مجدد قدرت بین شهروندان

/ شهروندان دارای اکثر  شودمیقدرت مدیریت در تمام یا بخشی از برنامه ، به شهروندان داده 

 باشندمیامور  ریزیبرنامهو  یریگمیتصم یهاگاهیجا
 قدرت تفویضی

 اختیار شهروندان واسطه گونه یهبدون  هابرنامهو مدیریت  هااستیس،  ریزیبرنامهاحاطه و تسلط کامل بر 

 ( 33:  1539و گیلفاس،  Arnetein,1333,915 به نقل از 69: 1563برک پور ، 

بر مشارکت شهروندان در مدیریت امور شهری  مؤثرتحت عنوان بررسی عوامل اجتماعی  یامقالهخانم دکتر شیانی در 

ت وجود پله این نردبان ، عدم مشارک نیترنییپاکه در  کندیمو عنوان  پردازدیمتهران به تشریح مفاهیم نردبان ارنشتاین 

                                                      
1 -Sherry Arnstein  
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 یبیفروامعبا ایجاد شکلی ساختگی از مشارکت ، به  هاسازماندارد و شهروندان از هی  قدرتی برخوردار نیستند. گاهی برخی 

به  یسانراطالعو رفتارها از طریق نظرسنجی ، هدف پله درمان است. مراتبی از  هادگاهید. سرپوش گذاشتن بر پردازندیم

)  یسانراطالع، پله بعدی است. در صورت عملکرد مناسب در مرحله هابرنامه دربارهشهروندان نسبت به حقایق موجود 

و مشاوره برای انعکاس نظرات شهروندان به  شودمی(، حرکت به سوی جلب مشارکت شهروندان آغاز  یسازآگاه

رامش موقت و آ طوربهسودمند خواهد بود . نتیجه این مشاوره ، برخورداری کم از حق مشارکت است اما  رندگانیگمیتصم

با صاحبان  یریگمیتصموندان از اقتدار کافی برخوردار نبوده و ، یعنی شهرشودمیبخشیدن که مشارکت واقعی محسوب ن

که  شودمی. در پلکان بعدی اشکال واقعی مشارکت دیده  دیآیمقدرت است و مراتبی از مساوات طلبی نمایشی به وجود 

دی به ونو بیانگر توزیع قدرت شهر شوندیمدر قالب شراکت و همکاری قدرت تفویض شده و اختیار شهروندان مطرح 

 واسطه مذاکره است . 

، مانع از ارائه  نطلبافرصت سوءاستفادهبودن ، نارسایی و امکان  برنهیهزکه این سطح به دلیل  انددهیعقمخالفان بر این 

به تفاوت مشارکت تصنعی و مشارکت واقعی پی برد. )شیانی  توانمیبا این نردبان  درواقع.  شودمیمناسب خدمات عمومی 

 :است شدهمیترس 54نمودار در نظریه نردبان ارنشتاین به صورت ساده در  شدهاستفاده(. مفهوم  222-224:  1391ان ، و دیگر
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 ی ارنشتاینوندرهنردبان مشارکت ش:  54نمودار 

         
Manipulation

     
Therapy

      
Consultation

          
Informing

            
Placation

     
Partnership

               
Citizen Control

           
Delegated Power

 

 

 

 

 

 

 

۸

                 

           

             

 
 مأخذ:مهندسین مشاور مآب بر اساس نظریه نردبان آرنشتاین

اصری از عن رندهیدربرگاین است که برنامه مشارکت مردمی ممکن است  باشدمیز اهمیت که حائ یانکتهدر این میان 

گوناگون گونه شناسی آرنشتاین باشد و عوامل مختلف ممکن است در این فرآیند در سطوح گوناگون قرار بگیرد،  یهابخش

نمود،  یبندمیتقسبسیار دشوار است که سطح مشارکت شهروندان را بر اساس هر یک از رابطه سلسله مراتبی فوق  یرونیازا

 دهشارائهارزیابی مشارکت شهروندان را از روی درجات مختلف قدرت شهروندان که در دیاگرام مدل مفهومی  توانمیلذا 

معادلی برای سطح محرومیت از مشارکت، شهروندان نیمه فعال را را  رفعالیغاست بررسی نمود، بدین معنی که شهروندان 

جزئی و شهروندان فعال را معادلی برای سطح قدرت شهروندی بررسی نمود. بر این  کنندگانمشارکتمعادلی برای سطح 

 اساس ؛ 

 ،  رفعالیغ کامالًدارند شهروندانی  قرار % 4ی که در میزان  اجامعهشهروندان  -

 دارند شهروندانی نیمه فعال ،  قرار % 54ی که در میزان  اامعهجشهروندان  -
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 فعال ،  کامالًقرار دارند شهروندانی  % 144که در میزان   یاجامعهشهروندان  -

 ؛یبندمیتقسهمچنین در این 

 ، رفعالیغ تقریباًمشارکت قرار دارند شهروندانی  % 25تا  4که در میزان   یاجامعهشهروندان  -

 نیمه فعال ، تقریباًمشارکت قرار دارند شهروندانی  % 54تا  25که در میزان   یاجامعهندان شهرو -

 مشارکت قرار دارند شهروندانی نیمه فعال ، % 75تا  54که در میزان   یاجامعهشهروندان  -

 فعال هستند .  تقریباًمشارکت قرار دارند شهروندانی  % 144تا  75که در میزان   یاجامعهشهروندان  -

ی هاوزهحبر این اساس و با توجه به مدل مفهومی مذکور، وضعیت مشارکت شهروندی در استان بوشهر به تفکیک 

 هکییازآنجامحاسبه گردید ، از سوی دیگر  هاآن یهاسرانهبه صورت میانگینی از   1-1-5-2-1در بند  ذکرشدهمختلف 

ورت صورت گرفته به ص یهالیتحلمتفاوتی بودند ، الزم بود پیش از هر اقدامی  یهاجنسمورد تحلیل از  یهاسرانه یآمارها

 .  ندیدرآهمگن 

 -در سه دسته قرار دارند : الف آمدهدستبهصورت گرفته مشخص گردید که آمارهای  یهایبررسدر  یرونیازا

ت. اهداشده اس شهروندانورت ریال توسط که به ص باشدمی ییهامشارکتو شامل  باشدمیمالی  هاآناطالعاتی که ماهیت 

است که به صورت ساخت ابنیه و یا اهدای زمین  ییهامشارکتو شامل  باشدمیمساحت  هاآناطالعاتی که ماهیت  -ب

بوده که توسط شهروندان  شمارشقابلشمارشی است و شامل تعدادی از اشیا   هاآناطالعاتی که ماهیت  -. پ باشدمی

 است . اهداشده

در هر سال محاسبه گردید؛)  هاآن، میانگینی از سرانه هاآندر ابتدا با تفکیک اطالعات بر اساس ماهیت  یرونیازا

نموده و  یبندمیتقساطالعات را به تفکیک ماهیت هریک  ناچاربهاطالعات مورد تحلیل از یک جنس نیستند،  کهییازآنجا

 در جامعه مبادرت نمودیم(.  یریپذمشارکتبه ارزیابی  یازدهیامتدر انتها با 

 سازکنمساز بهزیستی، خیرین درمانی ) علوم پزشکی (، کمیته امداد، خیرین  آمدهدستبهسرانه آمارهای  63جدول در 

مالی شهروندان در هر سال  هایکمک، همچنین درصدی از میزان  93تا  94 یهاسالکیک ( به تف سازمسکن) انجمن خیرین 

 : باشدمی، منعکس  کلبهنسبت 
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ی خیرین درمانی، مسکن، کمیته امداد و بهزیستی به تفکیک هاحوزهسرانه مشارکت مالی شهروندان در : 63جدول 

 53تا  50 یهاسال

 لکبهجمع نسبت  جمع سازمسکنخیرین  کمیته امداد علوم پزشکی بهزیستی  

 %14 14427   14427     94سال 

 %9 9762   9762     91سال 

 %49 51342   3441 21297 25974 92سال 

 %32 33565 3342 12431 2417 15369 93سال 

 %144 145462 3342 36461 24314 41339 جمع

 سازمسکن، کمیته امداد و انجمن خیرین یپزشکاز اداره کل بهزیستی،علوم  اخذشده: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات مأخذ

 استان بوشهر

باالترین سهم از حجم  92مالی شهروندان در سال  هایکمکمشاهده شد ، میزان  63جدول که در  طورهمان

 است:  شدهمنعکس 55نمودار مذکور در  یهالیتحل.  باشدمیمالی شهروندان را دارا  یهامشارکت

 53تا  50 یهاسالمیزان سرانه مشارکت مالی شهروندان به تفکیک : 55نمودار 

 
 سازمسکن، کمیته امداد و انجمن خیرین پزشکیاز اداره کل بهزیستی،علوم  اخذشده: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات مأخذ

 استان بوشهر

، 93تا  94 یهاسالاز اداره کل تعاون استان و راه و شهرسازی، به تفکیک  آمدهدستبهسرانه آمارهای  64جدول در 

 : باشدمی، منعکس  کلبههمچنین درصد تعداد مشارکت شهروندان در هر سال نسبت 

۹۰سال  ۹۱سال  ۹2سال  ۹۳سال 

Series1 10% 9% 49% 32%

۰%.

۱۰%.

2۰%.

۳۰%.

۴۰%.

۵۰%.

۶۰%.
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 53تا  50 یهاسالی تعاون و مسکن مهر در هاحوزهسرانه تعداد مشارکت شهروندان در : 64جدول 

 تعاونی  
 راه و شهرسازی

 )مسکن مهر(
 کلبهجمع نسبت  جمع

 %17 2.4   2.4 94سال 

 %21 2.29   2.29 91سال 

 %26 3.6   3.6 92سال 

 %36 5.49 3.2 1.29 93سال 

 %144 13.92     جمع

 از اداره کل تعاون و راه و شهرسازی استان بوشهر اخذشده: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات مأخذ

ی تعاون و مسکن مهر که اداره راه هاحوزهمشاهده شد ، سرانه تعداد مشارکت شهروندان در  64جدول که در  طورهمان

مذکور  یهالیتحل.  باشدمیباالترین سهم از تعداد مشارکت شهروندان را دارا  93در سال  باشدمیو شهرسازی متولی آن 

 است:  شدهمنعکس 56نمودار در 

 53تا  50 یهاسالی تعاون و مسکن مهر در هاحوزهسرانه تعداد مشارکت شهروندان در : 56نمودار 

 
 از اداره کل تعاون و راه و شهرسازی استان بوشهر اخذشده: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات مأخذ

 یهاکتابخانه ادیبناز مشارکت شهروندان در سازمان نوسازی و مدارس ،  آمدهدستبه یهامساحتسرانه  65جدول در 

شارکت و همچنین درصد میزان م باشدمی 93تا  94 یهاسالعمومی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان که  به تفکیک 

س ، منعک کلبهاهدایی در هر سال نسبت  یهانیزم، کتابخانه ساز و خیرین در حوزه سازمدرسهشهروندان در مورد خیرین 

 : باشدمی

۹۰سال  ۹۱سال  ۹2سال  ۹۳سال 

Series1 17% 21% 26% 36%

۰%.

۵%.

۱۰%.

۱۵%.

2۰%.

2۵%.

۳۰%.

۳۵%.

۴۰%.
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 53تا  50 یهاسالامام در  100خیرین در بخش مدرسه، کتابخانه و حساب  هایکمکمیزان مساحت : 65جدول 

 کلبهجمع نسبت  جمع امام 100حساب  کتابخانه نوسازی مدارس  

 %12 41.7     41.7 94سال 

 %2 22.2     22.2 91سال 

 %13 45.7   3.7 42 92سال 

 %67 236.49 112.49 2.3 121.7 93سال 

 %144 351.69 112.49 6 233.6 جمع

و بنیاد مسکن انقالب اسالمی  هاکتابخانهاز سازمان نوسازی مدارس، نهاد  اخذشده: مطالعات مشاور بر پایه اطالعات مأخذ

 استان بوشهر

ی نوسازی هاحوزهمشاهده شد، سرانه مساحت مشارکت شده در بخش ابنیه و زمین در  65جدول که در  طورهمان

مذکور در  یهالیتحل. باشدمیباالترین میزان را دارا  93امام در سال  144 حساببهاهدایی  یهانیزمو  هاکتابخانهمدارس، 

 است:  شدهمنعکس 57نمودار 

 53تا  50 یهاسالامام در  100خیرین در بخش مدرسه، کتابخانه و حساب  هایکمکمیزان مساحت : 57نمودار 

 
و بنیاد مسکن انقالب اسالمی  هاکتابخانهاز سازمان نوسازی مدارس، نهاد  اخذشدهبر پایه اطالعات : مطالعات مشاور مأخذ

 استان بوشهر

، به  93تا  94 یهاسالی مختلف و در هاحوزهصورت گرفته از وضعیت مشارکت شهروندی در  یهالیتحلبا توجه به 

ت امتیاز شناسی به صور درروش شدهطرح، بهتر بود سطوح  باشندمییکی ن آمدهدستبهدلیل آنکه ماهیت و جنس اطالعات 

 گردد ، بدین صورت که :  یبندطبقهبندی شده 

۹۰سال  ۹۱سال  ۹2سال  ۹۳سال 

Series1 12% 8% 13% 67%

۰%.

۱۰%.

2۰%.

۳۰%.

۴۰%.

۵۰%.

۶۰%.

۷۰%.

۸۰%.
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و سطح  3، سطح نیمه فعال را برابر امتیاز  2نیمه فعال را برابر امتیاز  تقریباً، سطح  1غیرفعال را برابر امتیاز  تقریباًسطح 

جدول و  64جدول ،  63جدول در  شدهحاصل یدرصدهاو بر این اساس با توجه به  نظر بگیریمدر  4فعال را برابر امتیاز  تقریباً

نموده و سپس با محاسبه میانگین در هر سال ، وضعیت مشارکت  یکدگذارفعال را  تقریباًغیرفعال تا  تقریباً، سطوح 65

هروندان در امر توسعه در با ماهیت مالی، تعدادی و مساحت، مشارکت ش آمدهدستبه یازهایامت.  میدهیمشهروندی را نشان 

 :  باشدمیمنعکس  66جدول 

 53تا  50 یهاسالامتیاز بندی مشارکت شهروندان بر مبنای نظریه ارنشتاین در طی : 66جدول 

 متر تعداد مالی جنس
 میانگین ساالنه وضعیت 

 مشارکت شهروندی
 وضعیت مشارکت شهروندی

 غیرفعال تقریباً 1.44 1 1 1 94سال 

 غیرفعال تقریباً 1.44 1 1 1 91سال 

 نیمه فعال تقریباً 2.44 1 2 3 92سال 

 نیمه فعال تقریباً 2.33 3  2 2 93سال 

 غیرفعال تقریباً 1.52       میانگین

 نظریه ارنشتاین هیبر پااستان بوشهر و  هایسازماناز ادارات و  اخذشدهاطالعات  بندیجمع: مطالعات مشاور بر پایه مأخذ

 جمع بندی وضعیت موجود مشارکت در استان -1-2-5-1-7-5

همانگونه که در ابتدای فصل حاضر نیز مطرح شد جهت ارزیابی مشارکت شهروندی از دو شیوه پیمایش میدانی با ابزار 

پرسشنامه و همچنین بررسی آمار مشارکت شهروندان در دهه های اخیر و بر اساس آمار رسمی ادارات دولتی مذکور در این 

 فصل بهره برده شد . 

وضعیت کلی ( و پس از بررسی 7-1-5-2-1ه در این گزارش و در بند حاضر ) بند پس از تحلیل های صورت گرفت

ی صورت گرفته، هالیتحلمشارکت شهروندی با توجه به بررسی پیشینه مشارکت شهروندی در فرآیند توسعه استان بوشهر و 

 غیرفعال قریباًتعیتی بر اساس مبانی ارنشتاین مشخص گردید که وضعیت فعلی مشارکت شهروندی در استان بوشهر وض

 باشد . می

از سوی دیگر و مطابق با نتایج برآمده از پیمایش میدانی که بر اساس تحلیل پرسشنامه ای انجام گرفت ، نتایجی حدودا 

جهت سنجش ارزش ها ، باورها و ایستارهای   6-1-5-2-1مشابه حاصل گردید ، نتایج این پیماش که به تفصیل در بند 

گانه لیکرت طراحی شده بود ، در سطح  5مطابق با طیف  کهپرسشنامه مشارکت در فرآیند توسعه از ابزار مردم نسبت به 

 در دو بعد عینی و ذهنی مورد پرسش و تحلیل قرار گرفت.یک هزار و یکصد و پانزده نفره در سطح شهری و روستایی 

درصد مردم  25مشخص گردید که قریب به  در تحلیل هایی که بر اساس گویه های مربوط به بعد عینی صورت گرفت

 تا کنون در هی  از اقدامات توسعه ای در استان مشارکت نداشته اند. 
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وال س، نشان میداد که بر خالف ارزش ها و باورهای شهروندان استان از بعد ذهنیاز سوی دیگر نتایج حاصل از سنجش 

نه خیلی زیاد می باشد، ربوط به گزیمتوسط و کمترین فراوانی م مربوط به گزینهپاسخ فراوانی قبل پاسخ دهندگان بیشترین 

 مشارکت در توسعه متوسط می باشد .  این بدان معناست که تمایل شهروندان از لحاظ ذهنی به میزان 

ز لحاظ عینی گرچه اهروندان استان بوشهر ده می توان چنین استنباط نمود که شبدست آم جینتا بر این اساس و بر مبنای

ی حداقل از لحاظ ذهنی آمادگی بیشترو مطابق با اظهار خودشان خیلی در مشارکت درامر توسعه توفیقی نداشته اند ولی 

 رآیند توسعه استان بوشهر دارند.جهت مشارکت در ف

ان آن فی دارد که می تواین امر نشان دهنده آن است که عدم مشارکت ذینفعان استان از لحاظ عینی، احتماال دالیل مختل

را ریشه یابی نمود و پژوهشی مستقل جهت کشف دالیل آن انجام داد ولی با توجه به پاسخ های مناسبی که شهروندان به 

گویه های مشارکت از بعد ذهنی داده اند، نشان دهنده تمایل و میل ذاتی آن ها در این امر است. این نکته را می توان نشان 

شاخص کمک به همنوع و تمایل در مشارکت از بعد  سرمایه اجتماعی نیز به حساب آورد و می توان امیدوار  دهنده باال بودن

بودکه با تکیه بر ذهنیت مثبتی که شهروندان به مشارکت در امر توسعه دارند و البته با در نظر گرفتن این مساله که موانع پیش 

م میل باطنی نتوانند به صورت عینی و عملی در این امر انسانی شرکت و روی مشارکت آنها که سبب شده شهروندان علی رغ

 کنند ، مرتفع گردد، میزان عمل آن ها نیز ارتقا یابد.

 

 دالیل مشارکت و عدم مشارکت ذینفعان در توسعه -1-2-5-1-7-6

جهت پاسخ دهی به این پرسش که چه دالیل عملی ونظری در مشارکت و عدم مشارکت شهروندان در توسعه وجود 

 ، ابتدا می بایست به دو پرسش اساسی ذیل پاسخ گفت، اینکه : دارد

 ؟کنندیچرا مردم مشارکت م

مربوط به مشارکت همگانی رفتارهایی معقول و  یهاکنشمردم برای مشارکت متفاوت است.  یهازهیانگدالیل و  -1

 ند.به نتایج خاصی برسست که از طریق ابزارهای مناسب ا و این بدین معناست که قصد مردم این ندهست هدفمند

 .شگرفی بر حوزه مشارکت دارد ریتأثعواید ناشی از مشارکت و نتایج اجتماعی آن 

کسب  ، عالقه به کار با دیگران احساس وظیفه ، متفاوتی همچون کار به خاطر منافع عمومی ، یهازهیانگبر این عالوه  -2

برخورداری از احترام و قدردانی دیگر  ، و یا بنیادها هاسازمان ، هابنگاه، اشتیاق به گرفتن پست در  محبوبیت

)  کندیسیاسی و اجتماعی ترغیب م یهاحوزهافراد را به مشارکت در  شهروندان و یا دستیابی به اهداف شخصی ،

 . ( 51،مأخذ  همان
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 ؟کنندیچرا مردم مشارکت نم

 است. شدهفیتعرعنوان یک هدف یا یک عایدی به  تعلق دارند هاآنکه افراد به  ییهاگروهنوع ر اساس بمشارکت  -1

به آن تعلق  برای گروهی که فرد، مشارکت  :باشد توجیه قابل پرهیز از مشارکت ممکن است به چند دلیل ، بنابراین 

 ؛ داز مشارکت وجود داشته باش ترباارزش ییهالیبد، باور جامعه بر اساس  ؛ دارد نمایانگر اهدافی ارزشمند نباشد

 عواید کمی نصیب شخص کند. اشنهیهزعملیاتی باشد که به نسبت شامل مشارکت  کهنیایا 

 : رندیزشود به شرح پرهیز از مشارکت  تواند موجبکه میعوامل دیگری   -2

ممکن است کمتر از چیزی باشد که دیگری با تالش کمتر  آوردیمدست ه فرد به عنوان قدردانی اجتماعی ب آنچه -3

 .آوردیمبه دست 

یاسی س یهاتیفعالفرد ممکن است از مشارکت در ،  کنندیمرا بر افراد تحمیل  هاتیمحدودجوامعی که انواع در  -4

 ( 51،مأخذ  ) همان .یا عمومی خودداری کند

و نهادهای موجود در جامعه، قانون اساسی و ماهیت بازدارندگی  هاسازمانبا در ارتباط محیط سیاسی عمومی که  -5

 .گرددتبدیل مشارکت ی برای مانعتواند به می ،است نظام حزبی و سیاسی 

 . آن بر مشارکت ریتأث( و هاارزشاقتصاد و  طبیعت ساختار اجتماعی )آموزش ، -6

 ، برابر یهافرصتعدم تخصیص  ، نبود عدالت ، عدم امنیتشامل :  نیازهای فرد نیتأمقصور و کوتاهی اجتماع در  -7

 عدم دسترسی ضمناً .شودمیعواملی هستند که مانع مشارکت مردم  نیتریاصل از، انسانی  شأنعدم حراست از 

 .اضافه کرد این عواملبه  توانیمیکسان به اطالعات را نیز 

 بررسی عدم مشارکت ذینفعان در استان بوشهر -1-2-5-1-7-6-1

بر اساس مصاحبه با مدیران و کارشناسان سازمانی و همچنین پیمایش میدانی صورت گرفته توسط پرسش گرهای مشاور 

 مشخص گردید که عمده دالیلی که سبب عدم مشارکت ذینفعان در این فرآیند را دارد در دو دسته کلی ذیل قرار دارد : 

 مشکالت اقتصادی شهروندان : -1

ی که با شهوندان در مناطق شهری و بویژه در مناطق روستایی و عمدتا از اقشار متوسط جامعه در مصاحبه ها و صحبت های

صورت گرفت، پرسش شونده ها بر این موضوع اصرار داشتند که ؛ چطور می شود خودمان محتاج کاالها و اقدامات 

 شیم!اساسی زندگی خود باشیم ولی مشارکت گسترده در توسعه شهر و روستای خود داشته با
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این جمله بیانگر مشکالت اقتصادی و معیشتی شهروندان استان می باشد ، این در حالیست که اکثر شهروندان اینگونه ابراز 

می کردند که ؛ علی رغم میل باطنی و قلبی خود توانایی صرف هزینه در اقدامات عام المنفعه ای که ماهیت آنها توسعه 

 ای است را ندارند.

 زمان ها و نهادها ) دولتی و خصوصی ( عدم اعتماد به سا -2

 که عمده ترین دالیل آن مطابق با اظهارات شهروندان در مواردی خالصه می شود که عبارتند از : 

  عدم وجود شفافیت در ساز و کارهای قانونی نهادهای خیریه 

 عدم وجود تشکیالت قوی و سازمان مند جهت جذب مشارکت های مردم 

  در گروه ها و انجمن های مردمیعدم مشارکت شهروندان 

مشارکت شهروندان در انجمن های مردمی از آن جا حائز اهمیت می باشد که انسان موجودی اجتماعی است، جهت 

مشارکت حداکثری در فرآیند توسعه نیازمند عضویت در انجمن های داوطلبانه و مردمی می باشد تا این کثرت سبب شود 

 ا نیرو و جهت گیری منسجم تری انجام شود.وفاق جمعی در فرآیند توسعه ب

باً وضعیتی تقریبنا بر آنچه که گفته شد مشارکت مردم بر اساس آمار و اطالعات رسمی ادارات و ارگان های رسمی 

داشته و از سوی دیگر و بر مبنای پرسشنامه های پیمایش شده مشاور، مردم در سال های اخیر مشارکت بسیار ناچیزی  غیرفعال

مر توسعه استان خود داشته اند ولی در مقابل ، از لحاظ ذهنی و قلبی تمایل زیادی به مشارکت در فرآیند توسعه استان در ا

خود دارند ، گرچه در عمل توفیقی در این زمینه نداشته اند، ولی می توان امیدوار بود تا با رفع موانعی که جهت عدم مشارکت 

کارهای الزم، از این پتانسل و ظرفیت موجود اجتماعی در جهت توسعه استان با کمک آن ها ذکر شد و یا با تدبیر ساز و 

 شهروندان بومی استان گام برداشت.
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 ارزیابی فرآیند مشارکت شهروندی -1-2-5-2

در آغاز مشارکت اجتماعی به عنوان بعدی از منزلت  1است. به نظر پارکر یانهیریدمطالعه مشارکت اجتماعی دارای سابقه 

است. عالوه بر این مشارکت به عنوان ابزاری برای خود شکوفایی، حامی تکثرگرایی در  قرارگرفته موردتوجهاجتماعی 

خانواده و عامل  شدهفیتضعجوامع توده ایی ، کاتالیزوری برای وحدت اجتماع محلی، جایگزینی برای پیوندهای 

اب اعتقادات است که بازت یکیدئولوژیا کامالً یادهیااست. به نظر میدجلی مشارکت اجتماعی  شدهدهیدسیاسی  یریپذجامعه

نی بر . منطق آن مبتباشدمیشوند  یدهسازماناجتماعی و سیاسی در خصوص اینکه جوامع چگونه باید  یهاهینظرناشی از 

(. به نظر 35:  1326و در دسترس نبودن دولت است. )غفاری،  یریناپذانعطاف، یساالروانید، ییتمرکزگراواکنش در برابر 

(، 1961)4چون توکویل  یپردازانهینظراست که  3اجتماعی ییگراکثرتنظریه مشارکت حاصل ایده گسترده 2اولسن

 گرامردم یهاشهیاند. به لحاظ فکری اندداده( توسعه 1962) 2و نیزبت7(، کونئوزر1956(، لیپست )1956)6( دال 1951)5ترومن

د ض یهادگاهیدمربوط به آنارشیسم که متضمن  یهاهینظرو  ندینمایمکه از در حاشیه قرار گرفتن مردم عادی بحث 

از این به تعبیر چمبرز تحول پاردایم های توسعه که از آن به عنوان انتقال از پارادایم اشیا به  ترمهمو  باشندمی ییگرادولت

 1964و  1954 یهادهه. به نظر چمبرز در اندداشتهدر بسط نظریه مشارکت اجتماعی نقش بسزایی  کنندیمپارادایم مردم یاد 

 اقتصاددانانو  دنمویم تأکیدبزرگ و  صنعتی شدن امور  یهارساختیزپارادایم اشیا بر مباحث توسعه حاکم بود که بر ایجاد 

خی از . با ورود برنمودندیمرا تعیین  هاوهیشو  هاهیروایین قواعد ریاضی و طبیعی از باال به پ یهامیپاراداو مهندسین با 

مشارکتی و دخالت مردم شناسان  یهاروش، گسترش یالمللنیب یهاآژانسدانشمندان اجتماعی و نیز کمک برخی از 

 دهندیموسعه را مردم قرار شاهد انتقال از پارادایم اشیا به پارادایم مردم هستیم که محور ت یردولتیغ هایسازماناجتماعی و 

 (44-25:  1326است. )غفاری،  قرارگرفتهاز مردم مبنایی برای توسعه و توسعه پایدار  ییجومشارکتو توجه به فرآیندهای 

                                                      
1 parker 

2 olsen 

3 Social pluralism 

4 toqueville 

5 Truamn) 

6 dahl 

7 kornhausrer 

2 nisbet 
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قائل هستند که آگاه شوند، مورد مشورت قرار بگیرند و در  شهروندانشاناغلب جوامع دموکراتیک این حق را برای 

بیان  ،دهدمیقرار  ریتأثرا تحت  هاآناست عقاید خود را درباره موضوعاتی که زندگی  شدهفراهمشرایطی که برای آنان 

 ( Fookes,1996,24به نقل از  24:  1329کنند. ) برک پور 

 اهد بود . خو ریناپذاجتنابامری  باشدمی مؤثربر این اساس پرداختن به معیارهایی که در فرآیند مشارکت شهروندان 

 روینازای.  باشدمیبر مشارکت شهروندان در فرآیندهای توسعه مطرح  مؤثرآگاهی به عنوان یکی از عوامل  یرونیازا

مشارکت شهروندان را در تحوالت و فرآیندهای اجتماعی  ریتأثند میزان از لحاظ نظری پرداختن و بررسی عواملی که بتوا

 قرار دهد بسیار مهم خواهد بود .  مدنظر

ن به که پرداخت باشدمیموضوعاتی  ازجمله یررسمیغرسمی و  هایگروهبررسی وضعیت مشارکت شهروندان در قالب 

. از سوی دیگر همچنین  دینمایمی و چه ذهنی کمک به روشن شدن تمایل و رویکرد شهروندان چه از لحاظ عین هاآن

درک  ترادهساست یا به بیان  شدهفراهمواکاوی تمایل و اقدام شهروندان در مواجهه با مسائلی که زمینه و بستر مشارکت آنان 

به عنوان یک  دتوانمیبا موضوعات و پیامدهای آن  هاآنو نحوه برخورد  اندقرارگرفتهشهروندان از شرایطی که در آن 

د به توانیم. بررسی چنین موضوعی در شرایط مختلف  باشدمینیاز  هاآنکه به کمک  بالقوه در شرایطی قرار گیرد لیپتانس

در  هانآبر اساس سنجه دخالت واقعی  ستیبایمقرار بگیرد. از سوی دیگر شهروندان  ریزیبرنامهمورد  لیپتانسعنوان یک 

ابند ، حضور ی اندگرفتهانجامکه از پیش در بسترهای مجازی و حضوری  ییهابرنامهو مشارکت در  یاتوسعهفرآیندهای 

 مسئولیت بپذیرند و در کنار متخصصان و خبرگان امر به فعالیت بپردازند ، تا در انتهای برنامه به نتیجه مطلوب دست یابند . 

که در ادامه به تشریح آن  شدهگرفتهبهره   1ر سطحی برنزدر فرآیند ارزیابی مشارکت شهروندی از نظریه گستره چها

 :  میپردازیم

 ت: کرده اس یبندطبقهاست که مشارکت را در چهار سطح یا مهارت  استوارشدهبر این اساس   گستره چهار سطحی برنز

  آگاهی رسانی :

با زبانی  دکنیمیند مشارکت حقایق محیط و شرایط است تا هرکس که در این فرآ باز کشفاین سطح شامل کشف و 

 است ، سخن بگوید.  شنهادشدهیپکه تغییرات  یانهیزمدر  هامهارتمشترک بر پایه 

  ادراک :

                                                      
1 -Burns 
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این سطح ، نتیجه آگاهی رسانی از شرایط به منظور فهم آن و نتایج فیزیکی ، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن است . 

و بنابراین، ادراک اهداف و انتظارات همه  کنندیمت و مشورت این بدان مفهوم است که مردم با یکدیگر صحب

، به منبعی برای شودمی درازمدتموجب مختل شدن پروژه در  عموماًپنهانی که  یهابرنامه، به جای کنندگانمشارکت

 . گرددمیبدل  ریزیبرنامه

  تصمیم سازی :

واقعی  فیزیکی یهاطرح، شروع به آفریدن و ادراکبر اساس دو مرحله آگاهی رسانی  کنندگانمشارکتدر این مرحله ، 

 به برنامه و طرح نهایی دست یابند.  هانهیگزتا متخصصان با تلفیق  کنندیم شانیهاتیاولوبر اساس 

 اجرا :

 ،شوندیممیم سازی متوقف جامعه محور در همان مراحل آگاهی رسانی یا ادراک و تص یهابرنامهو  هاطرحبسیاری از  

فا نقش را ای نیترمهمند توانمی، زیرا درست زمانی که مردم  ستا هاطرحکه این همان علت عدم موفقیت بسیاری از این 

. این در حالی است که مردم باید در تمامی طول فرآیند مشارکت داشته باشند، مسئولیت بپذیرند شوندیمکنند کنار گذاشته 

 صان به ایفای نقش بپردازند تا پروژه به نتیجه مطلوب دست یابد. و همپای متخص

 بررسی آگاهی در حوزه تغییر برای گفتگو به زبان واحد  -1-2-5-2-1

ود و رهای دیگر ، از بین نمیهر ملتی است و، برخالف ثروت یهیسرمااطالعات، مؤثرترین و کارآمدترین ثروت و 

. باشدیماجتماعی از یکدیگر  یشبکه. اطالعات،  میزان دانش اعضای رددگمیتر تر و کاملهرچه بیشتر مصرف شود، قوی

 (.3: 1321)بهرامی، 

ن سیستم های موجود در آدر رابطه با شبکه دیبایمفوکویاما معتقد است: قبل از ورود به هر سیستم تجاری یا اجتماعی، 

 (.34: 1324های آن، آگاهی کافی به دست آورد )علوی، و ویژگی

است، این پرسش با ساکنین منطقه  شدهانجام Federal Enterprise Communltyجدید که توسط  یمطالعهدر یک 

نشان داد که گرچه بسیاری از ساکنین  هاپاسخو  "اند؟های این انجمن حمایت کردهاز طرح هاآنآیا "مطرح شد که:  1دالور

هی  نظری در مورد انجام آن در منطقه خود ندارند. بر طبق این بررسی، نسبت اما  مندندعالقهها ، به این طرحموردنظر یمنطقه

 خود داشتند.  یمنطقهآن بر  یبالقوه ریتأثها و ، اطالعات کمی در مورد این برنامهموردنظرباالیی از ساکنین 

                                                      
1 - Delaware 
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یا منطقه  جامعه مبتال به، مطالعات مختلف نشان داده است که بسیاری از مردم، اگرچه از مشکالت اجتماعی یطورکلبه

 . باشندمی، آگاهی ندارند؛ ولی دارای آگاهی کمی در این زمینه کامالًخود ، 

ت و اس« آگاهی»اولیه برای مشارکت اجتماعی و مشارکت در توسعه،  شرطشیپکه  دهندیمهای مذکور نشان یافته

شوند و یا از پیرامونی آگاه نمی مسائلافراد از ماهیت  هکیهنگام، جهیدرنتآگاهی یک متغیر معرفتی متعلق به افراد است و، 

های مشارکت اجتماعی و حس قوی اجتماعی یا خبرند، فرصتبی باشندمیهای موجود که جوابگوی این مشکالت برنامه

 (  1377تاجبخش و اسدی کیا ، خواهد بود. ) ترنییپااجتماعی نیز  یهیسرما یرهیذخ

حیط و شرایط حقایق م باز کشف، آگاهی شامل کشف و  شدهگفتهدر برنامه آمایش استان بوشهر ، مطابق با مبانی نظری 

 شنهادشدهیپکه تغییرات  یانهیزمدر  هامهارتبا زبانی مشترک بر پایه  کندیماست تا هرکس که در این فرآیند مشارکت 

ایین به باال پ ریزیبرنامهاز ذینفعان در استان بوشهر، و در کنار  ییجورکتمشابر اساس اصل  رویازایناست ، سخن بگوید. 

طرح گردید، که در آن،  4-1-5-2-1، اصولی در بند  شدهدهیدو رویکرد مشارکتی که در برنامه آمایش استان بوشهر 

گانه 4ارهای پیوتر مبنا در ساختی کامهاپانلساختاری به صورت مجازی در سایت رسمی برنامه آمایش استان بوشهر بر مبنای 

ازی تشکیل خواهند شد و به تصمیم س هاشهرستانی تخصصی مختلف در هاحوزهدر  هاپانلتخصصی پیشنهاد گردید. این 

و این زنجیره به صورت رفت و برگشتی با بدنه استان و  پردازندیمی مختلف با اعضای مشخص هاحوزهدر  یریگمیتصمو 

 داشت. مشاور تعامل خواهد

و  هاستنشدر سطح شهرستان، سعی شده است که  هاپانلتشکیل  در راستای تعامل با ذینفعان در استان و در کنار

در سطح کالن  با مدیران و ذینفعان استان در مرکز استان به صورت منظم و در حین  یشیاندهمآموزشی و  یهاکارگاه

 مطالعات انجام گیرد . 

مساعی کنشگران توسعه و اجماع سازی عمومی و طراحی فرآیند و برگزاری جلسات  بر این اساس جهت تشریک

ه موازات ب -محلی  نظرانصاحبتخصصی و برگزاری کارگاه آموزشی با کارشناسان، نخبگان و  یهانشستو  یشیاندهم

هت میدانی از استان بوشهر ججمعی از کارشناسان و مدیران مشاور بازدیدی  -ی تخصصی در سطح استان هاپانلبرگزاری 

 :باشدمیمنعکس  67جدول  مراجعات در  تقویم زمانینظرات مسئولین محلی داشتند،  کسب
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 استان بوشهر هایشهرستانیدانی از تدوین تقویم زمانی در بازدید م:  67جدول 

 مکان جلسه زمان جلسه تاریخ روز ردیف

 فرمانداری بوشهر  14:44الی 9:44 94-42-19 شنبه 1

 فرمانداری دشتستان  12:34الی 11:34 94-42-19 شنبه 2

 فرمانداری دیلم  12:34الی 11:34 94-42-24 یکشنبه 3

 فرمانداری گناوه 17:34الی 16:34 95-42-24 یکشنبه 4

 فرمانداری کنگان 14:34الی 12:34 94-42-21 دوشنبه 5

 فرمانداری دیر 17:44الی 15:34 94-42-21 دوشنبه 6

 فرمانداری عسلویه 11:44الی 12:34 94-42-22 شنبهسه 7

 فرمانداری جم 15:34الی 17:44 94-42-22 شنبهسه 2

 تنگستانفرمانداری  12الی  14 94-46-11 چهارشنبه 9

 فرمانداری دشتی 16:34الی  14:34 94-46-11 چهارشنبه 14

 مهندسین مشاور مآب مأخذ:

ان ذینفعان با برنامه آمایش است ییو آشنااستان بوشهر که در راستای آموزش  هایشهرستاندر بازدید میدانی فوق از 

 :  شدیمبوشهر در سطح مدیران ارشد صورت گرفت ،  اهداف زیر دنبال 

 .حضور در استان و آگاهی رسانی در خصوص شروع مطالعات طرح آمایش استان بوشهر 

 .تعامل و ارتباط نزدیک با مدیران،مسئولین محلی و کارشناسان استان بوشهر جهت اخذ اطالعات 

  دیلم، دیر، عسلویه، گناوه، کنگان و جم(دشتستاناستان)بوشهر،  هایشهرستانبازدید از ،. 

 مراکز اثرگذار و شاخص در سطح استان. بازدید از نقاط و 

  توسعه شهرستان ، مسائل و  اندازچشمکلی در خصوص تصویرسازی آینده و  یهادگاهیداخذ نظرات و

 ی مختلف.هاحوزهمکانی و بخشی در  یهاتیمزو  هاتوانمشکالت ، 

  ارتباطی مشخص با مدیران و  یهاکانالهمراه ساختن مدیران شهرستانی با مطالعات آمایش استان و ایجاد

 مختلف جامعه مدنی. یهابخش

  آمایش و کلیاتی در خصوص شرح خدمات طرح و اهداف سفر و  یهاطرحتشریح ماهیت، تعریف و ابعاد

 مشاور. ازیموردنموارد 

  نظرات و پیشنهادات مسئولین شهرستانی آورده شده است ؛ بندیجمع 62جدول در 
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 نظرات  مسئولین شهرستانی در بازدید میدانی از استان بندیجمعجدول  - 68جدول 

 شهرستان
 محورها  و اولویت توسعه

 خواسته از برنامه آمایش
 4اولویت  3اولویت  2اولویت  1اولویت 

 گردشگری طبیعی بوشهر

و تجارت 

و  یبازرگان

 خدمات

،  رساختیز

 یآورفن صنعت و

و کشاورزی )صید 

 و پرورش یادیص

 دام(

ناد از ابتدا تا تهیه اس نیمسئولتعامل با  -1

 برنامه

 تحقق اجرایی برنامه-2

)  شدهانجامموفق  یهابرنامهاستفاده از -3

ملی ،  یهابرنامهاسناد توسعه استانی، 

 پارس و..( منطقهمطالعات 

 نگرش  یکپارچه و تلفیقی به توسعه-4

 

 دشتستان
و گردشگری تاریخی 

 یعیطب
 کشاورزی

،  رساختیز

 یآورفن صنعت و

 وبازرگانی  تجارت و

 خدمات

 گردشگری طبیعی دیلم
،  رساختیز

 یآورفن صنعت و

 تجارت و

و بازرگانی 

 خدمات

و کشاورزی )صید 

 و پرورش صیادی

 دام(

 گردشگری طبیعی گناوه

و تجارت 

و  یبازرگان

 خدمات

،  زیرساخت

 آوریفن صنعت و

 وکشاورزی )شیالت 

 (دام

 کنگان
و ، صنعت زیرساخت

 یآورفن
 گردشگری طبیعی

و تجارت 

و  بازرگانی

 خدمات

 کشاورزی )شیالت (

 دیر
 کشاورزی )شیالت و

 زراعی(
 گردشگری طبیعی

،  زیرساخت

 آوریو فنصنعت 

 و و بازرگانیتجارت 

 خدمات

 گردشگری طبیعی عسلویه

و تجارت 

و  بازرگانی

 خدمات

،  زیرساخت

 آوریو فنصنعت 
 کشاورزی )شیالت (

 جم
و کشاورزی)مرکبات 

 (یاگلخانه

،  زیرساخت

 آوریو فنصنعت 
 گردشگری طبیعی

 و و بازرگانیتجارت 

 خدمات

 کشاورزی و شیالت تنگستان
تجارت و 

 بازرگانی

،  زیرساخت

 آوریو فنصنعت 
 گردشگری 

 کشاورزی و شیالت دشتی
تجارت و 

 بازرگانی
 بخش فرهنگی گردشگری

 مهندسین مشاور مآب مأخذ:

عمومی جلساتی را به صورت منظم در چارچوب  یهامشارکتدر این راستا مشاور، طی یک  تقویم زمانی جهت 

ن موضع و همچنی هاسخنران،  تاکنون برگزارشده یهانشستبرنامه آمایش بوشهر ترتیب داده است.  یشیاندهم یهانشست

: باشدمیمنعکس  69 جدولدر  هاآن
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 در استان بوشهر برگزارشدهاندیشی های همهای علمی و نشست: سخنرانی65جدول 

 موضوع نشست سخنران تاریخ

 اندازچشمچالشها و -واقعیتها-اسطوره–آمایش  یمؤمندکتر فرشاد  11/46/1394

 آمایش سرزمین ، تجارب و مقایسه تطبیقی روند دکتر فیروز توفیق 25/47/1394

 ایپژوهی برای توسعه منطقهآینده دکتر مجتبی رفیعیان 23/49/1394

 ایارتقاء کیفیت نهادی و توانمندسازی منطقه دکتر غالمرضا کاظمیان 26/14/1394

 مهندسین مشاور مآب مأخذ:

منعکس  74جدول است در  شدهمیتنظمشاور جهت برگزاری در آینده  یبندزمانکه در برنامه  ییهانشستهمچنین 

 :  باشدمی

 هراندیشی در استان بوشهای همعلمی و نشست یهایسخنران یهانشستجهت برگزاری  یبندزمان: برنامه  70جدول 

 تاریخ برگزاری پیشنهاد جهت ارائه  عنوان

 ایتدبیر و مدیریت توسعه منطقه اصالح نظام
 دکتر بایزید مردوخی

 ریزی کارشناس پیشکسوت برنامه
 94دی 

 ایای شاخص سنجش توسعه منطقهپذیری منطقهرقابت
 حجت اله میرزائی

 مدرس دانشگاه عالمه طباطبائی
 94بهمن 

 ، محور توسعه پایدار مناطق ساحلی دریایی زیستمحیط
 الدین الماسیدکتر ضیاء

 استاد دانشگاه تهران
 94اسفند 

 برای توسعه پایدار یاجتماع هیسرما
 موسوی طاهر ریمدکتر 

 استاد دانشگاه علوم بهزیستی
 95فروردین 

 یگذاراستیسریزی عملیاتی و اصالح نظام برنامه
 دکتر کیومرث اشتریان

 استاد دانشگاه تهران
 95اردیبهشت 

 های نوینفناوریمبنای  بر ییروستاتوسعه کشاورزی و 

 )نخل، شیالت و...(

 عمادی نیمحمدحسدکتر 

 توسعه سیستمی یالمللنیبمشاور 
 95خرداد 

 مهندسین مشاور مآب مأخذ:

 یازاندراهتوجیهی جهت ذینفعان و با توجه به  -علمی  یهاشیهما، و برگزاری جلسات و   شدهطرحبه موارد  با توجه

وردهای ذینفع در سطح استان منوط به بازخ هایگروهتاالر گفتگو در سایت آمایش استان بوشهر، بررسی آگاهی در خصوص 

تاالرهای  یاهیخروجمشترک به زمان دریافت  زبانکی. لذا ارزیابی آگاهی ، جهت دستیابی به  باشدمی هاآنعینی توسط 

 د برنامه موکول شده و در ویرایش بعدی اعمال خواهد شد. گفتگو و بازخوردهای حضور ذینفعان در فرآین

 ریزیبرنامهبررسی درک شرایط برای سهیم شدن در پیامدها به عنوان منبع  -1-2-5-2-2

 هانآآمده نداشته باشند، شیوه مشارکت  موجودتوسعه زمانی که شهروندان درک کامل و جامعی از شرایط  یهابرنامهدر 

 د بود.خواه جهینتیبدر فرآیند توسعه 
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و این دو  باشدمیتابعی از آگاهی رسانی  ،، درک شرایط شدهگفتهدر برنامه آمایش استان بوشهر ، مطابق با مبانی نظری 

، اجتماعی، یبه منظور فهم آن و نتایج فیزیک . این سطح ، نتیجه آگاهی رسانی از شرایطابندییممفهوم در امتداد یکدیگر معنی 

ادراک اهداف  و بنابراین، کنندیم. این بدان مفهوم است که مردم با یکدیگر صحبت و مشورت  فرهنگی و اقتصادی آن است

، به ودشمی مدتبلند موجب مختل شدن پروژه در  عموماًپنهانی که  یهابرنامه، به جای کنندگانمشارکتو انتظارات همه 

 . گرددمیبدل  ریزیبرنامهمنبعی برای 

اقدامات ، در قالب سایت برنامه آمایش استان بوشهر، ساختار مجزایی با عنوان تاالر گفتگو  به منظور اجرای این بخش از

 و اندازچشمی آتی در قالب گام سوم شرح خدمات آمایش ) تدوین هابخشاست و نتایج حاصل از  شدهگرفتهدر نظر 

 سناریوهای توسعه ( مطرح و مباحث در آن بخش ارائه خواهد شد.

 پیرامون پیشنهادات شهروندان به عنوان منبع تلفیق یریگمیتصمبررسی  -1-2-5-2-3

د که،کار شوبرداشت می گونهنیتعریف  ااین از (، مختلف یهاعبارت است از انتخاب یک راه از میان راه یریگمیتصم

تواند گر وی بست ،و اا هاآناصلح از میان  و انتخاب هااز آنناشی  جینتا ممکن و یهاحلدریافت راه رندهیگمیاصلی تصم

 .خواهد بود و سازنده مؤثراو  یهامیتصم ،انجام دهد و مطلوبنحوی درست  را بهاین انتخاب 

 :یم شامل شش مرحله بدانیمتوانمیرا  یریگمیتصمند آیفر یطورکلبه

است که در راه تحقق هدف مانع ایجاد کرده است.در این مرحله  یاو مسئلهمرحله اول ؛شامل تشخیص و تعیین مشکل 

 .درستی تعریف شود و بهاقعی شناخته وو  باید کوشش شود مشکل اصلی

لی علمی و عم یهاتجربهبا توجه به  هاحلراهممکن برای رفع مشکل مذکور است.احصای  یهاحلراهمرحله دوم؛یافتن 

شوند  نییو تعبرای حل مشکل پیدا  یترشیب یهاحلراه.هرچه گیردمیسترس او انجام در د و آمار و اطالعات تصمیم سازان

 .صورت خواهد گرفت یریگمیتصم،انتخاب بهتری در 

 شموردسنجنسبت به هم  هاحلراهنکه آممکن است.برای  یهاحلراهمرحله سوم؛انتخاب معیار برای سنجش و ارزیابی 

 .قرار دهیم یموردبررسوسیله معیاری  را به هاآنواقع شوند ،الزم است 

 حاصل که یهانهیهزدر این مرحله ، مثالعنوانبهممکن است.  یهاحلراهمرحله چهارم؛تعیین نتایج حاصل ازهر یک از 

 شدهانتخاب.بر اساس معیارهای رندیگیمارزیابی بعدی قرار  و اساس شوندیممحاسبه  هاحلراههریک از  یریکارگبهاز 

 .شوندیمدر این مرحله مشخص  هاحلراهنتایج مثبت و منفی هر یک از 
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،با توجه به نتایجی که از آن نصیب  حلراه.هر ستا هاآناز طریق بررسی نتایج حاصل از  هاحلراهمرحله پنجم؛ارزیابی 

 هاحلراه.گاهی اوقات ارزیابی شوندیمتعیین  هاحلراهو اولویت  شودمیمقایسه  هاحلراهخواهد شد ،با سایر  برنامه ریزان

عیاری م از جهت کهیدرحال ،گیردمیدر اولویت قرار  یحلراه،زیرا بر اساس یک معیار  شودمیمشکل  هاآنو تعیین اولویت 

ن آ دیگر آن اولویت را نخواهد داشت .در چنین حالتی مدیر باید بکوشد معیاری تلفیقی به وجود آورد و ارزیابی را بر اساس

 . انجام دهد

واقعی  فیزیکی یهاطرح، شروع به آفریدن و ادراکبر اساس دو مرحله آگاهی رسانی  کنندگانمشارکتدر این مرحله ، 

 به برنامه و طرح نهایی دست یابند.  هانهیگزتا متخصصان با تلفیق  کنندیم شانیهاتیاولوبر اساس 

به منظور اجرای این بخش از اقدامات ، در قالب سایت برنامه آمایش استان بوشهر، ساختار مجزایی با عنوان تاالر گفتگو 

 و اندازچشمی آتی در قالب گام سوم شرح خدمات آمایش ) تدوین هابخشاست و نتایج حاصل از  شدهگرفتهدر نظر 

 ه خواهد شد.سناریوهای توسعه ( مطرح و مباحث در آن بخش ارائ

 یریگمیتصمبررسی اجرای برنامه توافق شده به عنوان سنجه دخالت واقعی مردم در  -1-2-5-2-4

 ریزیبرنامه  یکردهایروکه با  ابندییمتحقق  در سطح خرد و کالن ، زمانی با موفقیت باال هابرنامهو  هاطرحامروزه 

نبه اجرایی ت رسیده و جیکه به فعل رسندیمظهور  صهمنمشارکتی تدوین و ارزیابی شوند . فرآیندهای مشارکتی زمانی به 

 پیدا کنند. 

 تیدرنها، و یریگمیتصممفاهیمی که در این بخش از گزارش ذکر گردید، همچون آگاهی، ادراک، تصمیم سازی و 

یکدیگر  و ملزوم ، این مفاهیم الزمروندیممشارکتی مبتنی بر جامعه به کار  یهابرنامهمفاهیمی هستند که در  ازجملهاجرا ، 

بدون محقق شدن یکی، مرحله دیگر محقق  که یطوربوده و به صورت عمودی و سلسله مراتبی در امتداد هم قرار دارند، به 

 نخواهد شد.

جامعه محور در همان مراحل آگاهی رسانی یا ادراک و تصمیم  یهابرنامهو  هاطرحمشارکتی بسیاری از  یهابرنامهدر 

ند وانتمی، زیرا درست زمانی که مردم  ستا هاطرح، که این همان علت عدم موفقیت بسیاری از این شوندیمسازی متوقف 

. این در حالی است که مردم باید در تمامی طول فرآیند مشارکت داشته شوندیمنقش را ایفا کنند کنار گذاشته  نیترمهم

 پردازند تا پروژه به نتیجه مطلوب دست یابد. باشند، مسئولیت بپذیرند و همپای متخصصان به ایفای نقش ب
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به منظور اجرای این بخش از اقدامات ، در قالب سایت برنامه آمایش استان بوشهر، ساختار مجزایی با عنوان تاالر گفتگو 

 و اندازچشمی آتی در قالب گام سوم شرح خدمات آمایش ) تدوین هابخشاست و نتایج حاصل از  شدهگرفتهدر نظر 

 اریوهای توسعه ( مطرح و مباحث در آن بخش ارائه خواهد شد.سن

 تا نهادهای رسمی( یررسمیغ هایگروهاجتماعی )از  یهاشبکهوضعیت مشارکت در  -1-2-5-2-5

نخستین  ، که برایباشدمی یاجتماعو کارکردهای مهم در مفاهیم مرتبط با سرمایه  هاشاخصاجتماعی یکی از  یهاشبکه

، بلکه محصول کارکرد روابط بین افراد و  شودمید نسبت داده نابه افر هاشبکهظهور یافت. .  1زبار در اثر ارزشمند کاستل

 نهادهای اجتماعی اعم از دولتی و خصوصی است . 

تا بدون هی  نوع محدودیتی گسترش یابند و با  رادارنداجتماعی ساختارهای بازی هستند که توانایی آن  هایشبکه

 (  91:  1324، هم بسته شوند. ) محمدی ،  کنندیمکه از کد ارتباطی مشترکی استفاده  جدید تا زمانی یهاگره

از سطح موفقیت نهادهای رسمی و غیر  هاشبکهبر اهمیت  هاآنوجود دارد که تمامی  هاشبکه ٔ  نهیدرزمادبیات فراوانی 

از  یرساناطالع یهاانیجردارند. هنجارها و  تأکیدکالن تا تالش افراد برای مواجهه با زندگی روزمره  یهااسیمقسمی در 

ست . تحلیل شبکه از حوزه مردم شناختی و تابع شرایط اجتماعی بودن تا به هاشبکهکارکرد  یهاضرورتعناصر و  نیترمهم

زاری ، ب، ما باید به مبادالت، ارتباطات ، روابط ا هاشبکهرسمی گسترده شده است . در تحلیل  کامالًحوزه تکنولوژیکی و 

حوزه  رواقعدست . هاشبکهفراگیر مفهوم  یهاعرصهقدرت ، صالحیت و خویشاوندی توجه کنیم که بیانگر گستردگی 

و این  دهدیمگروهی است که یک فرد را به فرد دیگر نسبت  یهاشیگرا، پیوندها، روابط و  هاتماستحلیل شبکه ، حوزه 

 هاشبکهه است. شبک یهایژگیو، بلکه این دیآینم حساببهخود افراد  یهایگستیشاو یا  هاییتوانانسبت پیدا کردن جزو 

 (  93-92، بلکه محصول کارکرد روابط بین افراد و نهادهای اجتماعی است. ) همان :  شودمیبه افراد نسبت داده ن

ای اعم از مدرن یا سنتی، اقتدارگرا یا ارتباطات و مبادالت در هر جامعه یررسمیغهای رسمی و شبکهپاتنام؛  هااز دیدگ

در  کهیدرحال. باشندمیها دارای دو شکل افقی و عمودی داری و... وجود دارد. این شبکهدموکراتیک ، فئودالی یا سرمایه

، باشندمیرای قدرت و وضعیت برابر دانست ، شهروندان ، دا یررسمیغ هایشبکهآن را معادل  توانیمهای افقی که شبکه

رسمی عنوان کرد، شهروندانی عضویت دارند که ،  هایشبکهآن را معادل  توانیمهای عمودی که از سوی دیگر در شبکه

ر های افقی قوی دکنش . عالوه بر این ،برندیمو وابستگی ، در وضعیتی نابرابر بسر  مراتبسلسلهدر اثر روابط نابرابر مبتنی بر 

های ورزشی و احزاب ها، باشگاههای سرودخوانی، تعاونیهای همسایگی، کانونمانند انجمن -های مشارکت مدنی شبکه

                                                      
 عصر اطالعات است .  گانهسهمتمایز بوده و نویسنده  پردازانهینظراسپانیایی و یکی از  شناسجامعهکاستلز  - 1
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هر چه این »و  اندجامعههای ضروری انسجام در های مشارکت مدنی از شکلدهند. از نظر پاتنام شبکهروی می -مردمی 

بیشتری وجود دارد که شهروندان بتوانند در راستای منافع دوجانبه همکاری  تر باشند، احتمالای متراکمها در جامعهشبکه

 (.296: 1324)پاتنام، « کنند

 هایکهشبدر گزارش مشارکت شهروندی در برنامه آمایش استان بوشهر، جهت سنجش و ارزیابی وضعیت مشارکت در 

ه است، بر این اساس، جهت پاسخ ب قرارگرفتهی طرح و در قالب پرسشنامه مورد پیمایش میدان یسؤاالتجامعه در استان 

ر سعی ب سؤاالتذیل مطرح گردیدند که در طرح  سؤالسمی، دو ررسمی و غیر هایگروهوضعیت مشارکت شهروندان در 

 به صورت مجزا مورد پرسش قرار بگیرند:  یررسمیغو نهادهای رسمی و  هاگروهاین بوده است که 

 و نهادهای زیر چگونه بوده است؟ هاگروههمکاری شما با هر یک از  طی یک سال گذشته نحوه - 1 سؤال

اده توسط پرسش شوندگان پاسخ د ستیبایمکه  اندشدهلیست  یررسمیغو  یرسممهین هایگروهدر ادامه پرسش فوق، 

 شوند : 

 انجمن اولیاء و مربیان 

 جلسات قرآن، انجمن اسالمی و ...(هائتیهمذهبی ) یهاگروه ، 

 ورزشی..( یهامیتورزشی) هایگروه 

 خیریه )حمایت از نیازمندان و ...( هایگروه 

 صنفی )تجار، کارگران، ...( هایگروه 

 قومی هایگروه 

 سیاسی )احزاب و ...( هایگروه 

 آموزی و ...(بسیج )محلی دانشجویی، دانش 

 محله و روستا...( ٬)شهر شوراها 

 ریاضی و...( ٬علمی فرهنگی ) انجمن فیزیک  هایگروه 

 یردولتیغو نهادهای  هاتشکل 

  سایر 
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ارتباط  ٬ شودمی بردهنامکه  ییهاسازمانو  مؤسسات ٬در یک سال گذشته تا چه حد با هر یک از نهادها - 2 سؤال

 ؟ دیاداشته

توسط پرسش شوندگان پاسخ داده  ستیبایمکه  اندشدهلیست  یرسممهینرسمی و  هایگروهدر ادامه پرسش فوق، 

 شوند: 

 شهرداری و شورای شهر 

 دفتر مردمی نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

 مراکز نیروی انتظامی 

 دولتی یهااداره 

 مراکز قضایی 

 هابانک 

 احزاب سیاسی 

 مایصداوس 

  هاروزنامهمطبوعات و 

 و مراکز درمانی هامارستانیب 

 بسیج 

ری و روستایی کل استان به تفکیک شه دهندهپوششدر قالب نمونه مطالعاتی که  گرفتهامانجی هاپرسشنامهنتایج حاصل از 

است ، در قالب ماحصل مطالعات بخش اجتماعی ) سرمایه اجتماعی ( در فصل دوم شرح خدمات بر مبنای گزارش مجزایی 

 ، ارائه خواهد شد. ردیگیبرماست که نتایج کل مطالعات سرمایه اجتماعی را در 
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 یبندجمع -1-2-5-3

ابتدا باید به این موضوع واقف بود که بررسی و تحلیل مشارکت شهروندان در توسعه و برنامه ریزی های کالن منطقه ای 

تا کنون در هی  پروژه و طرحی انجام نشده و برای نخستین بار است که سطح مشارکت مردم در این مقیاس صورت گرفته 

به بازی گرفتن شهروندان در فرآیند های توسعه بررسی شده؛ از سوی دیگر  است و کلیه روش های مشارکتی موجود جهت

 می بایست با این شرایط مدلی ارائه نماییم که بتوانیم مطابق با آن جامعه بومی را توانمند نموده و از حضور آنها در فرآیند

 سازی و چگونگی مشارکت مردم در اینپیشنهادهای الزم برای توانمندتوسعه بهره بگیریم. از این روی در گزارش حاضر، 

 مقیاس از برنامه ریزی داده شده است.

ی ارادی و هاتیفعالمفاهیم، مشارکت در برنامه ریزی های شهری و منطقه ای عبارت است از  مطابق با تعاریف و

یم و به صورت مستق کنندیمی که از طریق آن اعضای یک جامعه در امور محله، شهر و یا روستای خود شرکت اداوطلبانه

 (.141:1373)محسنی تبریزی، شوندیمدر شکل دادن به حیات اجتماعی خود سهیم  میرمستقیغو 

باط می ان علوم اجتماعی استنبر اساس مفهوم و مجموعه ای از تعاریف گفته شده آنچه که از اسناد و تحقیقات پژوهشگر

می باشد، که الزم است  اجتماعی و فرهنگی – اقتصادیهای ، توسعه مفهومی است که شامل مجموعه ای از مولفه گردد

 جهت ارزیابی مشارکت در فرآیند توسعه کلیه این فاکتورها بررسی و مورد ارزیابی قرار بگیرند.

 استان بوشهر ابتدا باید گفت که عمده فعالیت های اقتصادی سودآور زیخ و پیشینه مشارکت در توسعه دردر خصوص تا

در استان بویژه در زمان قاجار به صورت تجارت و بازرگانی بوده است ) به دلیل موقعیت جغرافیایی استان بوشهر این امر 

ی به واسطه  ثروت زیاد، دارابدیهی بوده است ( و تجار بوشهری و بویژه خاندان های ملک التجار و معین التجار در بوشهر 

قدرت و نفوذ زیادی هم بودند ،  از این روی به دلیل تمکن مالی تجار بوشهری غالب طرح های عمرانی و عام المنفعه در 

استان نوسط تجار احداث شده و توسعه می یافت . از طرف دیگر با مطالعه اسناد و شواهد تاریخی مشخص شده است که 

های عام المنفعه در استان در راستای تقویت و توسعه موسسات آموزشی و فرهنگی بوده و بیشترین  بیشترین رویکرد کمک

نقش را در بسط معارف و فرهنگ استان بوده است ) از جمله تاسیس و تجهیز مدرسه معروف سعادت بوشهر که دومین 

 مدرسه نوین آموزشی بعد از دارالفنون در آن زمان بوده است (. 

صورت گرفته  دسته اقدام 2بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی در برنامه آمایش استان بوشهر به طور کلی  در گزارش 

اقدام های نظری و عملیاتی بوده که شامل متدها  و روش های مشارکت جویی و به بازی گرفتن ذینفعان در استان  یکیاست، 

بررسی و تحلیل ) ارزیابی (  وضعیت موجود  دومی باشد و بوده که شامل دو بخش مبانی نظری و اقدام عملیاتی مشاور م

مشارکت شهروندی بوده که از مولفه ها و رویکردهای اقتصادی و اجتماعی بهره گرفته شد که بر اساس آمارهای واصل شده 
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از ادارات دولتی و همچنین پیمایش میدانی مشاور) پرسشنامه (  به انجام رسیده و نشان دهنده این واقعیت بوده است که علی 

 وضعیت مشارکت آنها به دالیل مختلف در سطح پایین می باشد.رغم میل باطنی و ذهنی مردم استان 

ات دولتی به آمار ادار –جهت ارزیابی مولفه های اقتصادی در این راستا در فرآیند مشارکت پذیری برنامه آمایش بوشهر، 

و نهادهای عمومی در مشارکت شهروندان در فعالیت های عمرانی و جهت ارزیابی مولفه های اجتماعی به سنجش ارزش ها 

دلیل  هو ایستارهای مردم با ابزار پرسشنامه و به صورت پیمایش میدانی صورت گرفت. ولی مولفه مشارکت سیاسی مردم ب

  عدم دسترسی به نتایج انتخابات در سال های گذشته مورد ارزیابی قرار نگرفت.

-2-1جنبه های نظری و در بند  3-1-5-2-1از سوی دیگر همانطور که گفته شد، مطابق با بندهای شرح خدمات ) بند 

ارکت در یح نظری و عملیاتی مشجنبه های عملیاتی بر اساس نظریات گفته شده ( در دو قسمت به تفصیل به تشر -5-1-4

ازی مشارکت هایی که با شیوه مجازی و به جهت به ب -فرآیند توسعه استان بوشهر می پردازیم . این بخش ها مشتمل بر : الف

 روش ها و متد مشارکت حضوری که بیشتر در بخش آینده نگاری  -گرفتن طیف وسیعی از ذینفعان عملیاتی شده است ، ب

و سناریوهای توسعه استان عملیاتی شده که مستندات و شیوه برگزاری آنها در  اندازهاچشمو تدوین  هاشرانیپو در شناسایی 

 این گزارش و نتایج نظری آن در گام سوم شرح خدمات در گزارش های اهداف و چشم انداز به تفصیل بیان شده است .

و  هاسازمان،  هاگروه، مستلزم شناسایی دقیق و تفصیلی در استان نفعانیذی از ریگبهرهی و ریکارگبهبر این اساس 

مومی ی و یا دولتی، عررسمیغی و رسممهینهای رسمی ، های ذینفع به صورت ساختارمند در گروهباشد . لذا گروهاشخاص می

دو دسته  هاست. بر این اساس بخش دولتی ب شدهپرداختهو به صورت مجزا به شناسایی هریک  شدهیبنددستهو خصوصی 

سطوح کالن و سطوح بخشی ، بخش عمومی به دو حوزه تخصصی علمی و حوزه عمومی و بخش خصوصی به دو حوزه 

 .  اندشدهکیتفکحقوقی و اشخاص حقیقی  هایتشکل

   ی ذیل است : هامنصببخش دولتی در سطوح کالن شامل 

 )شامل مدیران حال و اسبق استان(تصمیم گران و مشاوران راهبردی و کالن استان مدیران ارشد، 

 مشاوران کلیدی ندگان مجلس، استاندار و معاونین و نمای

  ی ذیل است :هامنصببخش دولتی در سطوح بخشی شامل 

 ی :هاحوزهدر  اجرایی کشوری یهادستگاهمدیران مقیاس ملی 

 انرژی)نفت گاز ، پتروشیمی، اتمی(  -

 نظامی،انتظامی، بنادر -
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ی، اجتماعی و طیمحستیزی : اقتصادی، هابخششامل  فرماندارانو  اجرایی در سطح استان یاهدستگاهل مدیران 

 زیرساختی

 ی ذیل است :هامنصبعلمی شامل  -بخش عمومی در حوزه تخصصی 

بنیاد  ،یشناسانوسیاقعلمی )انجمن نجوم، بنیاد نخبگان، انجمن توسعه آموزش خالق، مرکز ملی  یهاانجمنل مراکز و 

 ( ، شعبه بوشهر یشناسرانیا

  ی ذیل است :هامنصبدر بخش عمومی در حوزه عمومی شامل 

  هاشهرستانبه تفکیک  NGOمردم نهاد  یهاسازمانل 

 ل بنیاد توانمندسازی گندم کاران

 ل شوراهای اسالمی شهرستان

 ورزشی یهائتیهل 

 مذهبی هایهیئتل 

  ی ذیل است :هامنصبحقوقی شامل  هایتشکلدر بخش خصوصی در حوزه 

 (.و ... تولیدی تعاونی خدماتی، تعاونی مسکن،تعاونی مرزنشینان، تعاونی صیادی، شامل تعاونی ) هاتعاونیل 

 اتاق بازرگانی، تعاون، اصناف(شامل : و مجامع صنفی) هااتاقل 

 میگو و...( دهندگانپرورش) هاهیاتحادل 

 ل خانه کشاورز

 (و... )نظام مهندسی، معدن، ساختمان، وکال هاکانونل نظام و 

 تابعه یهاشرکتعلم و فناوری و  یهاپارکل 

یندگان و ی ، مشخصات نماریگشکلهای ذی مدخل شامل نوع گروه ، به شناسایی گروه الذکرفوقی بندمیتقسبر اساس 

ی مشارکتی دسازنهاو شناخت وضعیت موجود  است که مشارکت پذیران بالقوه ذکرقابلشود. پرداخته می هاآنرسته فعالیتی 

در ادامه ، تفصیل اقدام های عملیاتی توسط مشاور   است. شدهاشاره  2جدول در  لیتفصبه در چارچوب بانک اطالعاتی باما

 که بر پایه مبانی نظری صورت گرفته، انعکاس یافته است : 
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 استان با توجه به مفهومی که ازپیشینه تاریخی مشارکت در فرآِند توسعه  -1-1-5-2-1در شروع گزارش و در بند  -1

توسعه بیان شده بر اساس تحقیقات کتابخانه ای انجام گرفته است و مشخص شده که بر اساس اسناد و متب موجود بیشترین 

 مشارکت در فرآیند توسعه از جنبه کالبدی و عمرانی ) اقتصادی ( در بخش ساخت و تجهیز موسسات آموزشی بوده است . 

همانطور که به تفصیل بیان شده است ، وضعیت موجود مشارکت شهروندی  7-1-5-2-1ارش و در بند در ادامه گز -2

دقیق قرار گرفته که در این خصوص آمار و اطالعات مورد نیاز را از  ارزیابیدر امر توسعه استان بوشهر مورد بررسی و 

   ادارات دولتی ذی نفوذ جویا شدیم.

ت و نهادهای دولتی  الزم بود تا جلسات و مصاحبه هایی با مدیران و کارشناسان جهت کسب آمارواطالعات از ادارا

پیش از آغاز مصاحبه با مدیران ادارت استانی مربوطه جهت درک بهتر موضوع و ماهیت اطالعات درخواستی صورت بگیرد. 

وص ه و موضوعی که در خصابتدا می بایست یک وحدت رویه در خصوص مفهوم توسعه داشته باشیم. لذا به مفهوم توسع

ه در آن است کاقتصادی  یکی از مفاهیم توسعه ماهیتمشارکت مردم در توسعه اشاره دارد پرداخته شد، لذا ازآنجایی که 

نمود پیدا می کند و با این ماهیت قابل سنجش و اندازه گیری می باشد )مانند کالبدی  فرآیند توسعه منطقه ای به صورت

مشارکت مردم در فرآیند توسعه را به این مفهوم دنبال نمودیم و بر این اساس  ابنیه های عام المنفعه( مشارکت مردم در ساخت

به تک تک ادارات دولتی که به نحوی در این خصوص فعالیت داشتند، مراجعه نمودیم. در کل به دنبال میزان و حجم کمک 

ان بودیم که به دلیل عدم وجود اطالعات مشخص و مبرهن های مالی مردم در امور عمرانی و سازندگی در جهت توسعه است

ادراه مراجعه نموده و ضمن  11و عدم توجیه کارشناسان و مدیران دستگاه های اجرایی با معرفی نامه سازمان مدیریت به 

ت ابرقراری جلسات توجیهی یک کارشناس معرفی شد تا اطالعات الزم با پیگیری های مشاور اخذ گردد . کلیه اطالع

 و ( انعکاس یافته و با جزئیات کامل مورد تحلیل قرار گرفته 7-1-5-2-1رات به تفصیل در متن گزارش )بند ادریافتی از اد

است. بر این اساس آمار و اطالعات نهادهای مرتبط در خصوص مشارکت مردمی  موجود 1مستندات آن در پیوست شماره 

 گرفتند:در فرآیند توسعه استان که در سه دسته قرار 

 شهروندانباشد که به صورت ریال توسط یی میهامشارکتباشد و شامل مالی می هاآناطالعاتی که ماهیت  -الف

از بهزیستی، خیرین درمانی ) علوم پزشکی (، کمیته امداد،  آمدهدستبهاهداشده است : بر اساس سرانه ریالی : سرانه آمارهای 

 ،  93تا  94ی هاسال( به تفکیک  سازمسکن) انجمن خیرین  سازمسکنخیرین 

یی است که به صورت ساخت ابنیه و یا اهدای زمین هامشارکتباشد و شامل مساحت می هاآناطالعاتی که ماهیت  -ب

ی هانهکتابخا ادیبنباشد : بر اساس مساحت ) اهدای زمین و ساخت ابنیه توسط شهروندان ( : سازمان نوسازی و مدارس ، می

 باشدمی 93تا  94ی هاسالمی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان که  به تفکیک عمو
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 دهاهداشبوده که توسط شهروندان  شمارشقابلشمارشی است و شامل تعدادی از اشیا   هاآناطالعاتی که ماهیت  -پ 

: مانند :  اداره کل تعاون استان )  بوده شمارشقابلشمارشی است و شامل تعدادی از اشیا   هاآناست : اطالعاتی که ماهیت 

 تعداد تعاونی ها و اطالعات آنها (  و اداره کل  راه و شهرسازی ) مساکن مهر (

شرح خدمات تحت  7-1-5-2-1در ادامه جهت ارزیابی مشارکت پذیری شهروندان جامعه استان بوشهر که در بند -3

تشریح تکنیک منتخب ارزیابی مشارکت شهروندان در سطح  عنوان ارزیابی مشارکت پذیری جامعه بیان شده است، ضمن

 استان به بیان تکنیک ارنشتاین مبادرت شده و سطح بندی و ارزیابی به صورت کمی مورد تحلیل قرار گرفت. 

. که شهروندان در جامعه دارا هستنداساسی در مشارکت ، جایگاه مشارکت شهروندان و میزان قدرتی است  مسئلهدر واقع 

خاب روش را در شرایط ویژه انت نیترمناسب ستیبایمی بسیاری وجود دارد ، ولی هاروشرزیابی فرآیندهای مشارکتی در ا

و کل واقعیات ایجاد کرد زیرا که هر روش، تأکید معینی بر  هاکیتکن، هاهینظرتوان از و ارائه نمود. هی  تلفیقی را نمی

ی واقعی و ساالرمردمی بنیادی و بخش ضروری در هاارزشمردمی در زمره  ی خاصی از یک فرآیند دارد. مشارکتهاجنبه

باشد تا از این طریق بر محیط ی دموکراتیک قدرت و اختیار داشتن شهروندان میهایزیربرنامهکارآمد است. از اصول 

، ر توسعه استانجود مشارکت دعیت مووض ازحداکثری داشته باشند. بر این اساس و بر مبنای نتایج حاصل شده  ریتأثپیرامون 

ضمن ذکر آن گزارش به ارزیابی وضعت موجود مشارکت در جامعه بر مبنای اطالعات موجود پرداخته شد که در ادامه 

  .یعنی روش ارزیابی مشارکت بر مبنای روش نظری نردبان ارنشتاین پرداختیمالگوهای مشارکت، به تشریح روش منتخب 

 ویس از و ، است اجتماعی پذیریمشارکت ارزیابی جهت هاروش ترینمتداول و ترینمعروف از یکی آرنشتاین روش

 ارزیابی و لتحلی جهت باالیی ظرفیت از و بوده روان و ساده شیوه یک جامعه ارزیابی در مشارکت سطوح تعیین جهت دیگر

   .باشدمی برخوردار موجود وضعیت

 از یفیط که ، است کرده تعریف باشندمی سطح یک نماینده کدام هر که پله هشت در را مردمی مشارکت ارنشتاین

 گیرد.برمی در را شهروندان کامل اختیار تا فریبکاری

 از اصریعن دربرگیرنده است ممکن مردمی مشارکت برنامه که است این باشدمی اهمیت حائز که اینکته میان این در

 بگیرد، قرار گوناگون سطوح در فرآیند این در است ممکن مختلف عوامل و باشد ارنشتاین شناسی گونه گوناگون هایبخش

 نمود، بندییمتقس فوق مراتبی سلسله رابطه از یک هر اساس بر را شهروندان مشارکت سطح که است دشوار بسیار رویازاین

 دهشارائه مفهومی مدل دیاگرام در که شهروندان قدرت مختلف درجات روی از را شهروندان مشارکت ارزیابی توانمی لذا

 دانشهرون مشارکت، از محرومیت سطح برای معادلی را غیرفعال شهروندان که معنی بدین نمود، ( بررسی54نمودار ) است



تحل  یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یمشارکت شهروند لی و 

 

241 

  م 5002212B0021300309RE103960629کد گزارش :  

 

 ررسیب شهروندی قدرت سطح برای معادلی را فعال شهروندان و جزئی کنندگانمشارکت سطح برای معادلی را فعال نیمه

  ؛ اساس این بر. نمود

  ، غیرفعال کامالً شهروندانی دارند قرار % 4  میزان در که ایجامعه شهروندان -

  ، فعال نیمه شهروندانی دارند قرار % 54  میزان در که ایجامعه شهروندان -

  ، فعال کامالً شهروندانی دارند قرار % 144  میزان در که ایجامعه شهروندان -

 بندی؛تقسیم این در همچنین

 ، غیرفعال تقریباً شهروندانی دارند قرار مشارکت % 25 تا 4  میزان در که ایجامعه شهروندان -

 ، فعال نیمه تقریباً شهروندانی دارند قرار مشارکت % 54 تا 25  میزان در که ایجامعه شهروندان -

 ، فعال نیمه شهروندانی دارند قرار مشارکت % 75 تا 54  میزان در که ایجامعه شهروندان -

 . هستند فعال تقریباً شهروندانی دارند قرار مشارکت % 144 تا 75  میزان در که ایجامعه شهروندان -

 پیشینه ررسیب به توجه با شهروندی مشارکت کلی بر این اساس و با تحلیل های صورت گرفته در بند مذکور، وضعیت

 ارنشتاین بانیم اساس بر گرفته امتیاز بندی شده، و  صورت هایتحلیل و بوشهر استان توسعه فرآیند در شهروندی مشارکت

 .باشدمی غیرفعال تقریباً وضعیتی بوشهر استان در شهروندی مشارکت فعلی وضعیت که گردید مشخص

از سوی دیگر جهت ارزیابی اجتماعی مشارکت و سنجش ارزش ها ، باورها و ایستارهای مردم نسبت به مشارکت در  -4

گانه لیکرت طراحی  5پرسشنامه که مطابق با طیف از ابزار  توسعه پیمایش میدانی انجام گرفت. این سنجش با استفادهفرآیند 

-ره در سطح شهری و روستایی که در قالب پیمایش میدانی گروه اجتماعیشده بود ، در سطح یک هزار و یکصد و پانزده نف

 گویه های ذهنی و عینی صورت گرفت .  فرهنگی ) سرمایه اجتماعی( و در دو بعد

درصد مردم  25در تحلیل هایی که بر اساس گویه های مربوط به بعد عینی صورت گرفت مشخص گردید که قریب به 

 توسعه ای در استان مشارکت نداشته اند. تا کنون در هی  از اقدامات

 94درصد شهروندان تاکنون کم و بسیار کم در ساخت مجموعه های فرهنگی مشارکت داشته اند،  24بر این اساس 

در ساخت مراکز درمانی و بیمارستان های استان مشارکت داشته اند ، حدود  تاکنون کم و بسیار کمدرصد شهروندان 

در ساخت مسکن های اجتماعی جهت محرومین استان مشارکت کرده اند  کنون کم و بسیار کمدرصد شهروندان تا 24

درصد شهروندان  94در ساخت اماکن مذهبی استان مشارکت داشته اند ،  شهروندان تاکنون کم و بسیار کمدرصد  24، 

درصد  94مشارکت داشته اند ، در ساخت فضاهای سبز عمومی و فضاهای تفریحی و عام المنفعه  تاکنون کم و بسیار کم

 در بخش های مربوط به تعاونی استان مشارکت داشته اند .  شهروندان تاکنون کم و بسیار کم
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که در قالب یک سوال مطرح  ارزش ها و باورهای شهروندان استان از بعد ذهنیاز سوی دیگر نتایج حاصل از سنجش 

توسط و کمترین ممربوط به گزینه پاسخ فراوانی سوال قبل پاسخ دهندگان بیشترین شده بود ، نشان میداد که بر خالف 

شارکت در مربوط به گزینه خیلی زیاد می باشد، این بدان معناست که تمایل شهروندان از لحاظ ذهنی به میزان فراوانی م

نی و مطابق گرچه از لحاظ عیبوشهر  هروندان استانمی توان چنین استنباط نمود که ش در نتیجهتوسعه متوسط می باشد .  

ری حداقل از لحاظ ذهنی آمادگی بیشتبا اظهار خودشان در عمل خیلی در مشارکت درامر توسعه توفیقی نداشته اند ولی 

 رآیند توسعه استان بوشهر دارند.جهت مشارکت در ف

 اال دالیل مختلفی دارد که می توان آناین امر نشان دهنده آن است که عدم مشارکت ذینفعان استان از لحاظ عینی، احتم

را ریشه یابی نمود و پژوهشی مستقل جهت کشف دالیل آن انجام داد ولی با توجه به پاسخ های مناسبی که شهروندان به 

گویه های مشارکت از بعد ذهنی داده اند، نشان دهنده تمایل و میل ذاتی آن ها در این امر است. این نکته را می توان نشان 

هنده باال بودن شاخص کمک به همنوع و تمایل در مشارکت از بعد  سرمایه اجتماعی نیز به حساب آورد و می توان امیدوار د

بودکه با تکیه بر ذهنیت مثبتی که شهروندان به مشارکت در امر توسعه دارند و البته با در نظر گرفتن این مساله که موانع پیش 

هروندان علی رغم میل باطنی نتوانند به صورت عینی و عملی در این امر انسانی شرکت و روی مشارکت آنها که سبب شده ش

 کنند ، مرتفع گردد، میزان عمل آن ها نیز ارتقا یابد.

-مبحث توانمندسازی شهروندان و ارائه الگوها ، نیازها و شیوه های توانمندسازی و ارائه چارچوب شراکت عمومی-5

 منعکس شده است .  4-1-5-2-1و   3-1-5-2-1در بندهای خصوصی ، به ترتیب  -اجتماعی

: به جای هدیه دادن  دیگویکه ماست المثل مشهوری ضربدر وصف مفهوم واژه توانمندسازی می توان گفت که، 

در  روزهه اماست ک "یتوانمندساز"معادل مفهوم  تقریباً المثلضربدهید . این یاد ماهی به نیازمندان ، به آنان ماهیگیری 

مومی افزایش توانایی ع ،ها ها و فرآیندهایی اشاره دارد که هدف کلیدی آنبه پروژهباشد و مطرح میمباحث اقتصاد توسعه 

دیگر،  باشد. از سویی میامنطقهشهری و توسعه  یهاشاخصبه منظور باال بردن  ، خوداتکاییجهت در ، ساکنان یک منطقه

رح داد که زمانی که ما بتوانیم شرایطی ایجاد کنیم تا شهروندان بر مسائلشان آگاهی و می توان توانمندسازی را اینگونه ش

و  هارنامهبهایی با حداقل هزینه برای بهبود حلاشراف داشته باشند ، آن را تمجید و یا نقد کنند و کیفیت را یافته و راه

 بیابند، می توانیم اداعا کنیم که آن جامعه و شهروندان آن توانمند شده اند. شانیهاطرح

 منجاا انتو و رفیتظ از یباالتر سطح به تا کندمی کمک دممر به که ستا چندبعدی جتماعیا یندآفر یک زینمندسااتو

 برای جتماعیا و شخصی ندگیز در که موضوعاتی بر مردم اریثرگذا ناییاتو همچنین عامل، این. یابند ستد مختلف رموا

 و شودمی فرض شده درک اغلب توانمندسازی یواژه معنای توسعه، ادبیات در. دهدمی افزایش را شودمی تلقی مهم آنان
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 این ر،موردنظ هدف و جامعه به بسته ایپروژه و برنامه هر در اساس همین بر. گرددنمی ارائه آن از دقیقی تعریف درنتیجه

 و اجتماعی علمی، مختلف هایحوزه در واژه این کاربرد دیگر، سوی از. شودمی کاربردهبه مختلفی هایصورت به واژه

 گرددمی ارائه اژهو این برای که است تعاریفی بیشتر تنوع آن نتیجه که است گسترش حال در روزافزونی طوربه اقتصادی،

 .است توسعه معاصر ادبیات در آن ارزش و اهمیت مبین خود که

بنابر این توانمندسازی به این معناست که به جامعه میزبان ) ذینفعان ( آگاهی بدهیم تا از حق و حقوق قانونی خود آگاهی 

یافته ، آن را شناخته ، نقد کرده و بتوانند راه حل هایی مناسب و متناسب با آن موضوع در فرآیند های مطالعات خرد و کالن 

 ارائه نمایند. 

گزارش تمامی الگوهای توانمندسازی ارائه شده و ضمن تشریح آنها به بیان تکنیک های مرتبط با آن و مثال در ادامه 

 هایی برای آن مبادرت شد؛ الگوهای مذکور عبارتند از : 

 تکنیک سانوف 

 تکنیک دوسطحی کریتون و پریسکولی 

 طبقه بندی جردن و همکاران 

 مشارکت یبربسته منطبق یبندطبقه 

 نظریه فیترمن ، که شامل تکنیک های ذیل می باشد : 

 آموزش -

 (تسهیل گریتوانمندسازی ) -

 حمایت  -

 آشکار سازی -

 آزادسازی -

 از نظریه فیترمن ، خود شامل شیوه ها و اصول ذیل است :  یتوانمندسازو در خصوص تکنیک 

 تکنیک هایی برای تبادل اطالعات 

 تکنیک هایی برای دریافت بازخوردها

 هایی برای جمع کردن مردم در کنار همتکنیک 
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حاصل شد، مولفه های اصلی مشارکت اجرایی در استان به دو دسته مشارکت  فوق یجمع بندی که از تکنیک هادر 

منعکس شده است. بر این اساس  3نمودار و  2نمودار مجازی و مشارکت حضوری با ابزارهای مربوطه منتج شده است که در 

پرسشنامه  –ابزار های مورد استفاده در شیوه مشارکت به صورت مجازی شامل : پانل های مجازی با تکنیک کامپیوتر مبنا 

حضوری شامل : کارگاه مشارکت به صورت  وهیاده در شمورد استف یابزار هاآنالین و دلفی مجازی می باشد . همچنین 

 پانل های تخصصی و جلسات تخصصی طوفان فکری می باشد.  –همایش/کارگاه  –آموزشی 

 یی برای تبادل اطالعات و دریافت بازخوردها را به عنوان جزئی ازهاکیتکنکه  ر اساس تکنیک توانمندسازی فیترمنب

گری معرفی می کند، برگزاری کارگاه ، پانل ، همایش و نظرسنجی های اینترنتی که در تسهیل توانمندسازی و فرآیندهای 

چارچوب دلفی مجازی انجام گرفته پیشنهاد می گردد. به جهت آنکه بتوانیم از مشارکت ذینفعان بر اساس تکنیک های فوق 

و نیمه خصوصی به جهت  گروه مشارکت بخش عمومی ، خصوصی 3استفاده کنیم، مدلی جهت مشارکت ذینفعان در 

پیشنهاد  4نمودار سطحی در  3مشارکت جویی در سه سطح گسترده ، بینابین و محدود پیشنهاد گردید که در چارچوب هرم 

نحوه مشارکت افراد و نهادها در سطح کالن  یشنهادیمدل پ:  4شده است، ) از آنجایی که این نمودار تحت عنوان : نمودار 

ذکر شده است، در اینجا فقط و صرفا جهت مرور و  4-1-5-2-1در متن گزارش و در بند  استان بوشهر شیبرنامه آما

 :ی نحوه مشارکت افراد و نهادها در سطح کالن برنامه آمایش استان بوشهرمدل پیشنهادیادآوری منعکس می شود ( : 

 
مدل فوق در چارچوب فرآیندهای آینده نگاری مشارکتی اجرایی شده و در مبانی دست نامه فرآیند اجرایی آینده  

ذینفعان بر  ی مشارکتنحوهاجرایی و  سازوکارنگاری مشارکتی نیز به تفصیل بیان شده است. این  مدل به منظور تدقیق 

ی هاخشباساس مبانی نظری پیشنهادی گروه مشارکت و تجربه و نظر سرگروه آینده نگاری تدوین شده و در این فرآیند و در 

واصول  یمبانمفهوم و منظور اصلی این مدل بر این اصل استوار است که  ی به منصه ظهور رسیده است.نگارمختلف آینده 

متفاوت ) از جنبه مقیاس و ماهیت تخصصی سطح  3 شامل جامعه  نفعانیذ انیمشارکت در م یشناسسنخ  یدر راستا مشارکت
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رد، مشارکت وجود دا یبند میتقس نیچن زین  یمشارکت ینگار ندهیآ ندیدر فرآ که،باشد یم یقابل دسته بند بودن آن ( 

از  یفاوت، سطوح مت ینگار ندهیبه هر مرحله از آ ینخواهد بود و بستگ کسانی ندیفرآ نیمختلف ا یهادر بخش نفعانیذ

 :است ازیاز مشارکت در مراحل مختلف موردن ریسه سطح ز یاست. به صورت کل ازیمشارکت موردن

 ) سطح گسترده مشارکت (  یمشارکت گسترده و ارزش •

 ) سطح خرد مشارکت ( یو راهبرد یتخصص -مشارکت محدود •

 مشارکت ( یانی) سطح م نیشیالت پدو ح نینابیمشارکت در سطوح ب •

ارتباط سطح بندی مشارکت در برنامه آمایش استان بوشهر با مولفه های مشارکت که بر مبنای تکنیک های متناسب با 

توانمندسازی شهروندان بدست آمده و ابزراهای مورد استفاده در فرآیند اجرایی مشارکت در برنامه آمایش استان بوشهر 

 ندیمنتخب در فرآ یابزارها:  5نعکس شده است : ) از آنجایی که این نمودار تحت عنوان : نمودار در تصویر زیر  م

ذکر  4-1-5-2-1در متن گزارش و در بند  یو مجاز یمشارکت حضور یدر دو دسته کل نفعانیاز ذ ییمشارکت جو

 شده است، در اینجا فقط و صرفا جهت مرور و یادآوری منعکس می شود (

         
)       (

                 

         

          
(   )

            

            

                  
                  

             /
          

                  
             

            (      -
       )

    /            

                   

 
و بر اساس تکنیک های مشارکت  نفعیذهای جهت تعامل با گروه  -3-1-5-2-1بر اساس مبانی نظری ذکر شده در بند 

مجازی روشی توسط مشاور پیشنهاد شده است که قابلیت بهره گیری از طیف وسیع ذینفعان در برنامه های کالن منطقه ای 
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جازی ( ، از سوی دیگر ارائه چارچوب و دستورالعمل شراکت عمومی ذینفعان در چارچوب برگزاری داشته باشد) مشارکت م

پانل ها و کارگاه ها در بخش آینده نگاری عملیاتی شده است ) مشارکت فیزیکی ( که با عنوان برگزاری پانل ها و کارگاه 

  .شده استمنعکس به طور کامل  -4-1-5-2-1های آموزشی و مشارکتی در فرآیند آینده نگاری در بند  

با توجه به نظر مشاور و لزوم بستر سازی جهت به کارگیری طیف وسیعی از ذینفعان به نظر می رسد که شیوه مشارکت  -6

مجازی عالوه بر پوشش طیف وسیعی از ذینفعان استان بتواند با اهداف مشارکت در سطح برنامه های بزرگ مقیاس همچون 

ری داشته باشد . البته الزم به ذکر است که در اقدامات مشارکتی در برنامه آمایش استان بوشهر جهت آمایش تطابق بیشت

ک . در ادامه انواع تکنی هر دو مولفه مشارکت به صورت مجازی و حضوری عملیاتی شده استمشارکت جویی از ذینفعان 

در این میان به نظر می رسید که تکنیک های  ،زیت ها و محدودیت های آن ذکر شده استنیکی و مورهای مشارکت الکت

ین حاکم باشد، با مطالعه و تشریح اصول و قوان (ذینفعان) شیوه تعامل با جامعه مخاطبترین کامپیوتر مبنا و مجازی کاربردی 

 مبنای بر یمجاز هایبر این مبانی و با رویکرد به کارگیری مشارکت حداکثری شهروندان در فرآیند توسعه استان، پانل

مبنا مالک عمل قرار گرفته و مبنایی جهت برقراری ارتباط مابین برنامه ریزان و شهروندان از سویی و  کامپیوتر تکنیک

ع در یگر، قرار گرفت . ) ذینفپیشنهادهای عملیاتی مشاور جهت توانمندسازی و کاربست حداکثری ذینفعان ، از سوی د

 (اینجاشامل تمام مردم و گروه ها میشود

ر این اساس و با توجه به متدولوژی مذکور در شیوه تعامل ، می بایست بسترهای آن نیز فراهم گردد، از این روی در ب

منعکس می  6نمودار بوشهر که در  استان آمایش یبرنامه در مشارکت اصلی پیشنهادی ارکان مراتبی سلسله ابتدا ساختار

شهروندان پیشنهاد شد، در مدل پیشنهادی، ساختار سازمانی مشارکت در دو  از جوییمشارکت جهت باشد به عنوان مدلی

 و از فارسجیخلاست، که محوریت آن در سطح استان، از نظر جایگاه فنی، با دانشگاه  شدهفیتعرسطح استان و شهرستان 

ی وسعهتها با کارگروه کانون ریزی استان بوشهر و در سطح شهرستاننظر جایگاه دیده بان، با سازمان مدیریت و برنامه

که به همین  www.amayeshboushehr.irدر سایت اینترنتی به نشانی این پیشنهاد با طراحی و راه اندازی باشد. شهرستان می

 ، عملیاتی گردید. است اجراشدهی آمایش استان بوشهر طراحی و برنامهمنظور برای 

( Online questionnaire/surveyتکنیک پرسشنامه / نظرسنجی آنالین یعنی )  همچنین در شیوه مشارکت مجازی از -7

اتی یمی باشد که در فرآیند آینده نگاری عمل سطح گستردهدر چارچوب  مشارکت الکترونیکیکه از دیگر تکنیک های 

 طراحی گردید.  Google Driveپرسشنامه هایی به تفکیک بخش های مطالعاتی در شده است. به همین منظور 
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شهرستان طراحی شده و در سایت برنامه آمایش استان بوشهر در بخش مشارکت با نام  14این پرسشنامه ها به تفکیک 

نامه ستان با کلیک بر روی شهرستان مورد نظر، وارد پرسشذینفعان ااین امکان وجود داشت که شهرستان نظیر لینک شده که 

 مربوطه شده و آن را تکمیل نمایند. 

در سطح مشارکت میانی و مشارکت تخصصی سعی شد تا رویکرد مشارکت حضوری مبنای تعامل با ذینفعان قرار  -2

م بهره گیری و د ، لزوبگیرد، در این دو سطح به دلیل آنکه مباحث طرح شده جنبه تخصصی بیشتری پیدا می کنن

دعوت از صاحب نظران متخصصین در بخش های مورد نظر بیشتر می باشد، این بدان معناست که از سطح تعامل 

گسترده ای که با ذینفعان در کف هرم داشتیم ، رفته رفته در سطح میانی و سپس تخصصی ، لزوم بهره گیری از 

 اهمیت بیشتری پیدا می کند .  ذینفعان متخصص متناسب با تخصصی تر شدن  مباحث

مشارکتی  –گانه استان بوشهر و همایش آموزشی  14بر این اساس در سطح میانی از ابزار کارگاه در تمام شهرستان های 

در مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی  استان بوشهر انجام گرفت . ) به بند 

مراجعه شود (. همچنین در سطح محدود و مشارکت تخصصی   -2-2-1-1-4-1-5-2-1و   -1-2-1-1-4-1-5-2-1های 

از ابزار پانل بهره گرفته شد، در این مقیاس جهت احصای اهداف بنیادین و خرد استان و دستیابی به بیانیه چشم انداز متناسب 

 که این بخش با نام پانل ها یا میزگرد های تخصصیبا نظر ذینفعان از حضور متخصصان و صاحب نظران بهره گرفته شد، 

، ولی در سطح بعدی که لزوم اجماع نظر و تشریح  شده است  -1-3-1-1-4-1-5-2-1این بخش در بند  برگزار گردید 

دستیابی به پیشران ها و عوامل کلیدی توسعه استان و سپس سناریوهای توسعه و راهبردها و سیاست های توسعه آتی استان 

جود داشت، پیشنهاد گردید تا با حساسیت مضاعف به انتخاب متخصصان پرداخته و بحث تخصص و دانش مدعوین نسبت و

به تفصیل توضیح داده شده است   -2-3-1-1-4-1-5-2-1به جایگاه کاری ارجحیت داشته باشد، لذا این بخش که در بند 

) الزم به ذکر مجدد می باشد که تمام مستندات  باشد . با عنوان پانل های تخصصی طوفان فکری در دست برگزاری می 

 موجود می باشد (  4تا  2همایش و کارگاه ها در پیوست شماره  –برگزاری پانل ها 

در بخش انتهایی گزارش مشارکت شهروندی ) جمع بندی ( قصد بر این است تا ضمن ارائه چکیده ای از نتایج نظری 

عملی ارزیابی مشارکت پذیری جامعه ، مشروح اقدامات و چارچوب نظری چگونگی  شیوه ها و متد مشارکت  و نتایج 

بهره گیری از مشاکت ذینفعان که بر پایه شناخت گروه مشارکت می باشد،  در فرآیند آینده نگاری انعکاس پیدا کند ، 

د به همراه مجازی می باش این اقدام که شامل تشکیل پانل های حضوری و همچنین کاربست رویکردهای کامپیوتر مبنا و

 نتایج آنها در گزارش های گام سوم تشریح خواهد شد .
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 بعامن

  ( ، مجموعه مقاالت همایش تعاون  یامنطقه( ، ) تعاون توسعه  1324احمدی شادمهری ، محمد طاهر ، ) و دولت

 هیدریحتربت:  یامنطقهو توسعه 

  ( ، راهنمایی عملی برای تصمیم گیران ، مدیران  مسئله(،  ) ابزارهای حل  1394احمدیان ، رضا و قربانی ، صالح ،

 و برنامه ریزان ( ، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان : زنجان

 (؛ سیاست، تهران.1364ارسطو، ترجمه عنایت، خوارزمی) 

  ( ،بررسی رابطه اعتماد و مشارکت اجتماعی در نواحی روستایی  1324ازکیا، مصطفی و غفاری، غالمرضا ( ، )

 : تهران17شهر کاشان (، نامه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، شماره 

 (،مجله تعاون 1375ایران زاده،سلیمان) انتشاران وزارت 59 شماره(،) ابعاد مشارکت در نظام فرهنگی ایران ،

 د اسالمی ایران : تهران.فرهنگ و ارشا

  ( ، مجموعه یامنطقهدر ایجاد اشتغال  هاتعاونی( ، ) راهکارهایی برای افزایش نقش  1324ایمان دوست بافنده ، )

 هیدریحتربت:  یامنطقهمقاالت همایش تعاون و توسعه 

 ( ریاست جمهوری،  ( ،) رفتار انتخابی و مشارکت سیاسی مردم در هفتمین انتخابات1376ایمان، محمدتقی

:  119-112، شمارهامیسدانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره سوم و چهارم ، سال 

 مشهد.

  ،در شهرسازی، انتشارات دانشگاه تهران ازآنپس فرا تجدد(؛ تجدد و 1372)نیحس دیسبحرینی 

 ( ،ته1321بهرامی، فردین ،)ران: انتشارات نسیم البرز،(، )ابعاد بیرونی سرمایه اجتماعی 

 ( به کوشش باقر ساروخانی، انتشارات کیهان،تهران1374بیرو،آلن ،)فرهنگ علوم اجتماعی( ،) 

  ( ، ترجمه غالمرضا احمدی و سعید شهابی،  ریزیبرنامه( ، )  1374پاتریک، جی بویل ، ) در فرآیند توسعه

 انتشارات ققنوس : تهران

 ( ،دموک1324پاتنام، روبرت ،)های مدنی، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران: انتشارات روزنامه سالم.راسی و سنت 

 ( ، دفتر  یسازآگاه(. ) برنامه جامع 1374پیران، پرویز ، ) فرهنگی : تهران یهاپژوهشهمگانی : شهروندمداری 

 ( ،1376پیران،پرویز ،)و اقتصاد  ریزیبرنامه یهاپژوهش یموسسه(، ) مبانی مفهومی مشارکت زنان روستایی

 کشاورزی و وزارت کشاورزی : تهران.

 تئوری سرمایه اجتماعی: پیامدهای آن برای توسعه اقتصادی و »(، 1377کیا، بهناز، )تاجبخش، کیان و اسدی

 .293تا  225(، تهران، صفحات 1377، )پاییز 2، نشریه گفتمان، سال اول، شماره «اجتماعی

 ( .سنج1325تاجبخش، کیان .) ،ش سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی، اعتماد و دموکراسی و توسعه. خاکباز

 افشین و پویان، حسن. تهران: شیرازه

  ( ،  1393،)  1391تا  1326 یهاسالاجرایی استان بوشهر طی  یهادستگاهتحلیل ارزیابی عملکرد و طرح تکریم

 انتشارات دفتر منابع انسانی و تحول اداری : بوشهر
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 ؛ نظریه شهروندی در فرهنگ و تمدن ایران، مجله اطالعات سیاسی ل اقتصادی، 1321ده، محمد تقی زا)

 ، تهران.123-124 یهاشماره

   ،مشارکت اجتماعی( ، انتشارات دانشگاه تهران : تهران1322،) غالم عباستوسلی ( ،) 

  ( ،چاپ ششم ، انتشارات نی : ته یشناسجامعه(، ) 1391چلبی،مسعود ، ) راننظم 

 ( ،مجمو1373حامد مقدم، احمد ، )و توسعه ،  یشناسجامعهمقاالت سمینار عه ( ، ) مشارکت و توسعه مشارکتی

 انتشارات سمت : تهران

  ،دکتری  نامهانیپاتوسعه شهری )شهر رشت(،  یهاطرحمشارکت شهروندان در  یهاروش، یعل دیسحسینی

 1324مدرس، تهران، شهری، دانشگاه تربیت و  ریزیبرنامهجغرافیا و 

  حکمت نیا، حسن و موسوی ، میرنجف،)تحلیل تاریخی از مشارکت شهروندان در اداره امور شهرهای

 : تهران 24ایران(،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 

  و توسعه شهری،  ریزیبرنامهحناچی، سیمین و مرادی مسیحی، واراز، شهرسازی مشارکتی: مشارکت مردمی در

 1324کن و شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، وزارت مس

 ( 1329دانشمند، فتانه/ نظریان، اصغر )" فصلنامه جغرافیایی "شهرهاکالنشهروندی در مدیریت  یهیروحتقویت ،

 ، بهار2آمایش، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر، سال سوم، شماره 

 ( 1394رجبی،آزیتا ، )" دانشگاه آزاد تهران مرکز. "مشارکت شهروندی در فرآیندهای توسعه شهری  هایشیوه 

 ( ، مجموعه مقاالت همایش تعاون و توسعه  یامنطقه(، ) بررسی نقش تعاون در توسعه پایدار 1324رحیمی ، )

 هیدریحتربت:  یامنطقه

  ( ، گذاری از روستا به  یامنطقه( ،)ئ نقش مشارکت در توسعه  1391رحیمی ، حسین و بیدخوری ، علیرضا ،

 شهر ( ، انتشارات سخن گستر : مشهر

 ( ،انتشارات سخن گستر :  یامنطقه( ، ) نقش مشارکت در توسعه 1391رحیمی، حسین و بیدخوری ، علیرضا ، )

 مشهد

  (،تهران(، ) فر1376سوده و آزادی ،) هنگ اصطالحات اجتماعی و اقتصادی 

  ( ، انتشارات تالش :  ریزیبرنامه(، ) 1372سیف الدینی ، فرانک ، ) محلی و مشارکت مردمی در توسعه روستا

 تهران.

  ( ، ریزی و مدیریت ی مشارکت شهروندان در برنامههاکیتکن( ، )  1394شرفی، مرجان و برک پور ، ناصر

 نظری و کاربرد عملی ، انتشارات آستان قدس رضوی ) شرکت به نشر ( : مشهد شهری: گونه شناسی

 (شوراها و نهادینگ سیاسی، ماهنامه 1321شفیعی، حسن ،)41، شماره هایشهردار. 

  بر مشارکت شهروندان در مؤثرشیانی،ملیحه ، رضوی الهاشم، بهراد و دلپسند، کامل ، ) بررسی عوامل اجتماعی 

تا  215، صفحه  1391تهران (، فصلنامه مطالعات شهری ، سال دوم، شماره چهارم، پاییز  مدیریت امور شهری

 : سنندج244
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 ( ؛ پویش شهرنشینی و مبانی نظام شهری، نشر نیکا، تهران.1321عظیمی، ناصر) 

 (،انتشارات نیکا : تهران1321عظیمی،ناصر ،)پویش شهرنشینی و مبانی نظری شهری(،) 

  (،جلد اول، انتشارات 1379 علوی تبار، علیرضا ،)برسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها ( ،)

 کشور: تهران یهایشهردارسازمان 

 ( ،1324علوی، سید بابک ،)«ریه ، نش«اعتماد، اجتماع و جنسیت بررسی تطبیقی اعتماد متقابل در بین دو جنس

 .44دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، شماره 

  مشارکت (، انتشارات نشر نزدیک : تهران یشناسجامعه(، ) 1326ی،غالمرضا و نیازی،محسن،)غفار 

 ( ترجمه محمد تقی دلفروز، انتشارات کویر : تهران1321فالکس، کیث ،)شهروندی ( ،) 

 (؛ شهروندی، انتشارات کویر، تهران.1321فالکس، کیث، ترجمه محمدتقی دلفروز) 

  ( ، جلد اول، انتشارات مرکز نشر دانشگاه : تهران. رانیدر انگ یاریگری (،)فره1374فرهادی مرتضی ،) 

 ( در فرآیند بهسازی و نوسازی بافت فرسوده  نانینشهیحاش یتوانمندساز(،)1322فنی، زهره و صادقی ، یداهلل

 شهری(،فصلنامه جغرافیایی آمایش دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر، سال دوم، شماره هفتم

 ( ،مجموعه مقاالت به اهتمام 1377قادری، حاتم،)علی خانی(،  اکبریعل(، ئ) موانع مشارکت سیاسی در ایران

 انتشارات سفیر: تهران.

 ( ترجمه محمدرضا 1372کاتوزیان،همایون ، ) ،اقتصاد سیاسی ایران، از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی ( ،)

 ران.نفیسی و کامبیز عزیزی، انتشارات مرکز : ته

 ( ؛ جهانی شدن فرهنگ و سیاست، انتشارات قومس، تهران.1324کاظمی، علی اصغر) 

 فرهنگ و سیاست (، انتشارات قومس : تهران شدنیجهان( ، ) 1324غر، )کاظمی، علی اص 

 ( ،ترجمه کمال پوالدی،انتشارات مرکز 1321کمالی، مسعود ،)جامعه مدنی، دولت و نوسازی در ایران معاصر( ،)

 اسی اسالم و ایران )باز( : تهران.بازشن

 ( ،انتشارات نشرآن : تهران1379کوثری و نجاتی ،)مشارکت فرهنگی( ،) 

  ،مشارکت فرهنگی ( ، انتشارات نشرآن : تهران 1379و نجاتی،علیرضا ، ) دیعبدالحمکوثری ( ،) 

  ( ، یمقامقائمروستایی، عصمت ی هاتوده یهاتجربهاز  ییاندازهاچشم(، ) توسعه مشارکتی، 1371گای، درام ،

گزیده مقاالت روستا و توسعه ، انتشارات مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی وزارت جهاد سازندگی : 

 تهران

 ( ، ترجمه سید  یهاروشو مشارکت روستایی با استفاده از  ریزیبرنامه(،) 1392گیلفاس،فرانس ،) تسهیل گری

 ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی : تهران ریزیبرنامه یهاشپژوهعارف موسوی ، انتشارات موسسه 

 ( ،ترجمه نعمت 1376الوری،پیتر ، ) فاضلی و محمد  اهلل(، ) درباره مشارکت مردمی ، از کتاب فرهنگ و توسعه

 فاضلی ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی : تهران.

  ( انتشارات آرون : تهران ( ، ) رقابت 1322محسنی ، منوچهر و صالحی ، پرویز ریال ، ) اجتماعی در ایران 
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   ( ،بررسی مجامع مشورتی ائمه جماعات و معتمدین محل در مناطق شهر  1373محسنی تبریزی،علیرضا ( ، )

 تهران(، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران : تهران

  ( ، 1323محقق معین ، محمد حسن ) ی توسعه مفاهیم مدنیالمللنیبان ، انتشارات سازم( ، ) ارزشیابی توانمندساز: 

 تهران

  ( ، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و  1324محمدی ، محمد علی ، ) سرمایه اجتماعی و سنجش آن ( ، )

 : تهران.  یبخشتوان

  ( ،انتشارات قطره : تهران 1375محمدی،مجید ، ) جامعه مدنی به منزله روش ( ، ) 

 ت چهارمین همایش تخصصی مقاال مجموعهازند طرح(، توسعه شهری در استان مازندران، مرادی )مشاور م

 1376بافتهای فرسوده شهری، تهران، سازمان ملی و مسکن، 

 اجرایی استان بوشهر در  یهادستگاهسنجش میزان رضایتمندی مراجعان از نحوه خدمات  مروری بر نتایج طرح

 ( ، انتشارات معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری بوشهر: بوشهر 1393،)  1392سال 

 ( ،ترجمه مرجان بدیعی ازنداهی،مجله مدرس دانشگاه 1377مکلواین، کتی ،) جامعه مدنی و جغرافیای توسعه ( ،)

 : تهران 2تربیت مدرس، شماره 

 (، جامعه مدنی و جغرافیای توسعه، پیشرفت در جغرافیای 1377ه مرجان بدیعی ازنداهی )مکلواین، کتی، ترجم

 : تهران.2انسانی، مجله مدرس دانشگاه تربیت مدرس ، شماره 

 (،انتشارات جامعه شناسان: تهران1391موسوی،میرطاهر ،)درآمدی بر مشارکت اجتماعی( ،) 

 ( انتشارات سازمان  (،) بررسی جایگاه1324نجاتی حسینی، سید محمود ،) مفهوم شهروندی در قانون شهرداری

 کشور : تهران یهایشهردار

 ( بررسی جایگاه مفهوم شهروندی در قانون شهرداری، انتشارات سازمان 1324نجاتی حسینی، سیدمحمود ،)

 کشور، تهران. یهایشهردار

 (،1321نقی زاده ، محمد،)اقتصادی، -مجله اطالعات سیاسی (، ) نظریه شهروندی در فرهنگ و توسعه ایران

 : تهران 124-123 یهاشماره

  ( ، یگر لیتسه( ، ) 1322نوری نشاط ، سعید، اسماعیلیان، تهمینه ، پاکزاد منش پروین ، گوجان سامانی ، بنفشه 

 مبتنی بر جامعه ، راهنمای آموزشی ویژه کارشناسان ( ، نشر پرسون : تهران یبخشتواندر 

 اجتماع محور در مسیر توسعه محلی و کاهش فقر قابلیتی ،نشریه  یتوانمندساز.الگوی 1394.یوسفی صادات،محرم

 :تهران 13نوسازی،سال دوم،شماره 

 ایران،  معاصر تاریخ مطالعات مشایخی، عبدالکریم، )بندر بوشهر، پیشگام مدرسه سازی جنوب ایران( ، موسسه

 : تهران 1394

  در دوره قاجاریه با تکیه بر نقش تجار و تجارت ( ، ناشر :  –اجتماعی بوشهر  –دشتی، رضا ، ) تاریخ اقتصادی

 : تهران 1324موسسه فرهنگی انتشاراتی پازینه ، 
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 : 1پیوست شماره   -2

 مستندات برگزاری نشست های تخصصی با کارشناسان و مدیران ادارات 

توجه به مشارکت شهروندی و بررسی روند مشارکت شهروندان در توسعه یکی از اهداف مهم در برنامه آمایش استان  

بار در شرح خدمات برنامه آمایش استان بوشهر لحاظ شده است. این در حالیست بوده و از جمله مواردی است که برای اولین 

که تا کنون تجربه مشابهی با چنین ماهیتی در برنامه های پیشین وجود نداشته است. از این روی مطالعات بررسی و تحلیل 

در حال انجام می  شرح خدمات منعکس شده است توسط گروه تخصصی مربوطه 5-2-1مشارکت شهروندی که در فصل 

تا پایان روز  45/47/1394باشد . جهت دریافت اطالعات وضع موجود و به دنبال هماهنگی های انجام شده ، از روز یکشنبه 

، برنامه پیمایش میدانی گروه مشارکت شهروندی ، برای دریافت اطالعات و مالقات با کارشناسان و 47/47/1394سه شنبه 

های اجرایی، انجام گرفت. در ادامه گزارش مربوط به بازدیدهای میدانی و اهم نیازهای گروه  مدیران تعدادی از دستگاه

 دسته زیر ارائه می گردد؛ 3مشارکت در 

  نحوه تعامل با دستگاه های اجرایی ذیربط و کسب اطالعات 

 گزارش نشست های تخصصی انجام گرفته و اهم موارد مطرح شده 

 ری االعات مورد نیاز گروه مشارکت از سازمان های اجراییفعالیتی برای پیگی-جدول زمانی 
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 گزارش سفر نخست گروه مشارکت شهروندی به استان جهت اخذ اطالعات از ادارات

 نحوه تعامل با دستگاه های اجرایی ذیربط

زمینه آنچه ، در خالل مالقات های حضوری ، مورد پرسش قرار گرفت ، تعداد و حجم مالی مشارکت های مردمی در 

ی توسعه ، به طور اعم ، و توسعه عمرانی ، به طور اخص ، به تفکیک شهرستان های استان در سال های اخیر بود ) به طور 

 سال اخیر مورد سوال قرار گرفت ( .  14مشخص 

گروه اجتماعی و مشارکت شهروندی مشاور در سازمان مدیریت و  14/46/1394این ماموریت ، به دنبال نشست مورخ 

برنامه ریزی استان و عدم حضور عده کثیری از نمایندگان سازمان های مدعو جهت اخذ اطالعات مورد نیاز صورت گرفته 

 است . 

 نشست های انجام گرفته با ادارات در ادامه ذکر شده است : 

  در اداره کل بهزیستی استان بوشهر 45/47/1394نشست مورخ 

  تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهردر اداره کل  45/47/1394نشست مورخ 

  در اداره کل نوسازی مدارس استان بوشهر 45/47/1394نشست مورخ 

  در دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر 45/47/1394نشست مورخ 

  در سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر 45/47/1394نشست مورخ 

  داره اوقاف و امور خیریه استان بوشهردر ا 46/47/1394نشست مورخ 

  در کمیته امداد امام خمینی )ره( استان بوشهر 46/47/1394نشست مورخ 

  در اداره کل کتابخانه های عمومی استان بوشهر 46/47/1394نشست مورخ 

  در بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر 46/47/1394نشست مورخ 

  خیرین مسکن ساز استان بوشهردر انجمن   46/47/1394نشست مورخ 

 :گزارش نشست های تخصصی انجام گرفته و اهم موارد مطرح شده 

 چکیده ای از نشستهای انجام شده و نتایج بدست آمده از آنها در بندهای زیر منعکس می باشد :

 
 در اداره کل بهزیستی استان بوشهر 05/07/1354نشست مورخ 

مسئول بودجه ریزی( و شادنیا )مسئول مشارکت های مردمی( و مسئول آمار و این نشست ، با حضور آقایان جعفری )

اطالعات برگزار شد و به این نتیجه منجر گردید که اگرچه اطالعات مربوط به میزان و نحوه ی مشارکت مردمی در امر 
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ضر ، در اختیار اداره کل توسعه و امور عمرانی که با اهداف عام المنغعه صورت می گیرد ، موجود است ولی ، در حال حا

بهزیستی نبوده و می باید نیازهای اطالعاتی را ، کتبا ، به آن اداره کل اعالم نمائیم تا از شهرستان ها استعالم نمایند . در نهایت 

مقرر گردید که نیازهای اطالعاتی به صورت یک جدول تهیه و از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، به طور 

 ی ، جهت اداره کل بهزیستی ارسال گردد .رسم

 در اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر  05/07/1354نشست مورخ 

در محل سازمان مدیریت  14/46/1394در این نشست، با آقای علیمی ، کارشناس تحلیل سیستم ها )که در جلسه مورخ 

در مورد  21/46/1394مورخ  94/  1474رت گرفت و نامه ی شماره م م م / و برنامه ریزی نیز حضور داشتند( ، مذاکراتی صو

نامه ی مذکور پاسخ الزم ارائه گردیده ولی  2و  1درخواست اطالعات پیگیری گردید و مشخص شد که در زمینه ی بندهای 

جناب مهندس پرویزی اطالعاتی در مورد حجم گردش مالی تعاونی ها جمع آوری نگردیده است .در نهایت با مراجعه به 

ریاست محترم اداره تعاون استان، عنوان کردند از آنجایی که دولت آمار گردش مالی تعاونی ها را در دستور کار ما قرار 

نداده است ما نیز به جمع آوری این اطالعات مبادرت نکرده ایم ولی اطالعات بسیار کلی و پراکنده ای موجود می باشد که 

 اختیار مشاور قرار خواهد گرفت .  روز آینده در 14تا 

 در اداره کل نوسازی مدارس استان بوشهر 05/07/1354نشست مورخ 

در محل  14/46/1394در این نشست ، با آقای عباسی ، کارشناس سازمان نوسازی مدارس استان که در جلسه مورخ 

مورخ  94/  1452و نامه ی شماره م م م /  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز حضور داشتند مذاکراتی انجام شد

 پیگیری گردید و مشخص شد که پاسخ نامه آماده شده و آمار خیرین مدرسه ساز را در اختیارمان قرار دادند. 21/46/1394

در دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر : در این نشست ، جناب آقای مهندس حاجیونی ،  45/47/1394نشست مورخ 

ده ای در زمینه ی نحوه ی مشارکت خیرین درمانی در اختیار ما قرار دادند و ، در ادامه ، با راهنمائی جناب اطالعات گستر

آقای مهندس نیک روش ، مدیر توسعه و تامین منابع فیزیکی و امور عمرانی ، به کارشناس مربوطه ، جناب آقای مهندس 

تعداد و عنوان پروژه های عام المنفعه و حجم مالی آنها به تفکیک  خلیلی ، مراجعه گردید و به این نتیجه منجر شد که آمار

شهرستان ها و برحسب سال های مختلف ، ظرف ده روز آینده ، در اختیار نماینده ی مشاور در دفتر محلی ، قرار خواهد 

 گرفت .

 در سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر 05/07/1354نشست مورخ 

این نشست ، مذاکراتی با آقای ابراهیمی ، کارشناس بخش سرمایه گذاری، بعمل آمد و این نتیجه حاصل شد که ، از  در

دیدگاه سازمان میراث فرهنگی ، مشارکت شهروندی در امر توسعه را می توان به دو دسته ی مشارکت شهروندان در تعمیر 
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در حوزه ی گردشگری طبقه بندی نمود . سپس با جناب آقای مهندس  و مرمت ابنیه با عنوان خانه های مشارکتی و مشارکت

ذکاوت ، معاون سازمان مذکور ، مذاکراتی صورت گرفت و مقرر گردید آمار خانه های مشارکتی و تعداد و حجم مالی 

ظرف  ،مشارکت شهروندان در حوزه ی گردشگری ، به ترتیب ، توسط سرکار خانم مسگر و جناب آقای مهندس ابراهیمی 

 یک هفته ، در اختیار مشاور قرار گیرد.

 در اداره اوقاف و امور خیریه استان بوشهر  06/07/1354نشست مورخ 

در این جلسه ، ابتدا مذاکراتی با حاج آقا صداقت ، رئیس کل اداره اوقاف و امور خیریه استان ، صورت گرفت و اهمیت 

ایش استان ، برای ایشان تشریح شد و سپس گفتگوئی با حاج آقا حسینی اطالعات و آمار خیرین مسجد ساز در برنامه ی آم

روز ، تعداد و حجم  14، معاون اداره اوقاف ، انجام شد و اطالعات درخواستی مطرح گردید و ، باالخره ، مقرر شد ، ظرف 

 ر اختیار مشاور قرار گیرد .سال اخیر ، با ماهیت مشارکت شهروندان و به تفکیک شهرستان ها ، د 14مالی پروژه ها ، در 

در کمیته امداد امام خمینی )ره( استان بوشهر : در این نشست که پیرو نامه ی شماره م م م /  46/47/1394نشست مورخ 

، در زمینه ی درخواست اطالعات ، تشکیل شد ، مذاکراتی با جناب آقای مهندس اصفهانی  21/46/1394مورخ  94/  1459

امداد ، صورت گرفت و ایشان قول دادند که تا بیستم مهرماه سال جاری اطالعات مورد نظر را در اختیار  زاده ، معاون کمیته

 ما قرار دهند .

 در اداره کل کتابخانه های عمومی استان بوشهر  06/07/1354نشست مورخ 

ساعت ، بخشی  24ایشان ، ظرف در این نشست ، با آقای تنگسیری ، مسئول مشارکت های مردمی ، مذاکراتی انجام شد و 

از اطالعات درخواستی در زمینه ی مشارکت های مردمی در امر ساخت کتابخانه و مجتمع های فرهنگی همراه با حجم مالی 

 آنها در شهرستانهای استان را در اختیار ما قرار دادند و قرار شد مابقی اطالعات را به نشانی ایمیل شرکت ارسال نمایند .

 در اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر  06/07/1354 نشست مورخ

در این نشست ، با جناب آقای مهندس امینی معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان، در زمینه ی دریافت اطالعات 

من ساله، مذاکراتی صورت گرفت و ، در نهایت ، ض 99مشارکت های مردمی در رابطه با ساخت مساکن مهر و خانه های 

مالقات با کارشناسان مربوطه )جناب آقای مهندس محمدی و سرکار خانم بهادری( ، مقرر گردید اطالعات مشارکت مردمی 

 در زمینه ی مسکن مهر در سالهای گذشته ، به تفکیک شهرستان ، در اختیار نماینده ی دفتر محلی مشاور ، قرار گیرد .

اسالمی استان بوشهر : در این نشست، مذاکراتی با جناب آقای رستمیان  در بنیاد مسکن انقالب 46/47/1394نشست مورخ 

امام ، در زمینه ی آمار مشارکت کنندگان در توسعه ی استان بوشهر ، بعمل آمد و معلوم شد آمار فعالیت  144، رئیس حساب 

ود است و دستیابی به آمار مربوط به که ایشان این مسئولیت را بعهده گرفته اند ، موج 1394های بنیاد مذکور ، تنها از سال 
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سالهای قبل از آن ، به دلیل از بین رفتن مدارک ، امکان پذیر نمی باشد . ایشان ، مشارکت های مردمی در این حوزه را شامل 

دو دسته ی کمک های نقدی و زمین های هبه شده در شهر و روستا عنوان نمودند و در نهایت مقرر گردید اطالعات 

 ، در قالب یک پرونده ی رایانه ای ، در اختیار آن بنیاد قرار گیرد تا پس از تکمیل ، جهت مشاور ارسال شود . درخواستی

 در انجمن خیرین مسکن ساز استان بوشهر 06/07/1354نشست مورخ 

در این نشست ، مذاکراتی با جناب آقای شهبازی ، ریاست محترم انجمن خیرین مسکن ساز استان بوشهر ، بعمل آمد و  

ایشان اظهار داشتند که چون فعالیت در بخش مسکن ، در نهایت ، منجر به بهره مندی عده ی کمی از مردم می گردد ، لذا ، 

ه و مسجد اقدام به فعالیت نمایند . به باور ایشان ، خیرین دست اندر کار در خیرین ، بیشتر ترجیح می دهند تا در بخش مدرس

 این انجمن را به سه دسته ، به شرح زیر ، می توان تقسیم نمود :

 اشخاصی که مستقیما پول می دهند ؛ 

 افرادی که زمین اهداء می کنند و 

 ت از سود خویش آن را اهداء می نمایند .اشخاصی که برای نیازمندان ، مجتمع های مسکونی می سازند و با گذش

سپس ایشان به بیان آمار تقریبی از میزان مشارکت مردمی در سطح شهرستان های استان پرداختند و در مقابل درخواست 

ما برای ارائه ی اطالعات موثق و رسمی در زمینه ی تعداد ، حجم مالی و چگونگی کمک های مردمی به تفکیک سالهای 

طح شهرستان ها ، اظهار داشتند که تنها اطالعاتی که موجود است ، اطالعات شفاهی و تخمینی می باشد و در مختلف در س

نهایت مقرر گردید اطالعات مورد نیاز ، کتبا و به صورت رسمی ، از انجمن مذکور درخواست شود تا انجمن نیز فقدان 

 اطالعات مکتوب را ، رسما ، به مشاور اعالم نمایند .

 زمانی فعالیت ها برای پیگیری اطالعات  جدول

حتی آن هایی که دارای بخش مستقلی به نام معاونت  -در این نشست ها مشخص گردید که ، متاسفانه ، بیشتر ادارات 

فاقد آمار مستقل و مدونی در خصوص مشارکت های مردمی در توسعه عمرانی استان می  –مشارکت های مردمی می باشند 

 سازی آن را منوط به جمع آوری داده های خواسته شده و یا برداشت میدانی در آینده می نمودند.  باشد  و فراهم

از این روی پیشنهاد می شود که در ساختار وظایف و تشکیالت اداری سازمان های دولتی نسبت به جمع آوری و تشکیل 

رانی اقدام گردد و جهت انسجام و بانک اطالعاتی مشارکت شهروندی در امور فرهنگی ، اجتماعی و توسعه عم

یکپارچگی،بانک اطالعاتی تهیه شده در اختیار معاونت مشارکتهای مردمی استانداری، به عنوان نهاد مرتبط با موضوع 

 مشارکت قرار گیرد.
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با توجه به نشست های متعدد با ادارات و سازمان های مختلف و مطرح نمودن درخواست های اطالعاتی جهت دریافت 

ع موجود مشارکت شهروندی در توسعه استان و قول مساعد ایشان در ارائه داده ها، خواهشمند است دستور فرمایید وض

پیگیری های الزم از جانب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام گیرد. لیست سازمان های مراجعه شده ، مسئولین 

  .  مربوطه و وضعیت اطالعات در جدول ذیل منعکس می باشد
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 لیست ادارات مورد مراجعه در نشستهای انجام شده ، مسئولین مربوطه و وضعیت اطالعات آنها -71جدول 

 روز مراجعه اداره مورد مراجعه ردیف
 موجود بودن اطالعات

 در سازمان مربوطه
 مسئول مربوطه

زمان اعالم شده 

ارائه جهت 

 اطالعات

 مهر 34الی  25 آقای شادنیا موجود (45/47/94یکشنبه) اداره کل بهزیستی استان 1

 موجود (45/47/94یکشنبه) اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 2
 -آقای علیمی و خانم موسوی 

 زیر نظر آقای پرویزی معاون اداره تعاون 
 مهر 34الی  25

 تحویل شد آقای عباسی موجود)خیرین مدرسه ساز( (45/47/94یکشنبه) اداره کل نوسازی و مدارس  3

 مهر 34الی  25 آقای خلیلی موجود)خیرین درمانی( (45/47/94یکشنبه) دانشگاه علوم پزشکی 4

 مهر 34الی  25 آقای ابراهیمی / آقای ذکاوت رئیس موجود)خانه های مشارکتی( (45/47/94یکشنبه) میراث فرهنگی و گردشگری 5

 مهر 34الی  25 حاج آقا صداقت )رئیس اداره اقاف( و حاج آقا حسینی  موجود (46/47/94دوشنبه) اداره اوقاف و امور خیریه 6

 مهر 34الی  25 آقای اصفهانی زاده : معاون کمیته امداد موجود (46/47/94دوشنبه) کمیته امداد 7

 تحویل شد آقای تنگسیری : کارشناس امور خیریه موجود)خیرین کتابخانه ساز( (46/47/94دوشنبه) اداره کل کتابخانه های عمومی 8

 موجود)خیرین در مسکن مهر( (46/47/94دوشنبه) اداره کل راه و شهرسازی استان 9

 مهندس امینی : مدیر مسکن 

 مهندس محمدی : معاون مسکن

 خانم بهادری : کارشناس مربوطه

 مهر 34الی  25

 مهر 34الی  25 امام 144آقای رستمیان : رئیس ستاد  امام( 144موجود)حساب  (46/47/94سه شنبه) بنیاد مسکن استان 10

 مهر 34الی  25 آقای شهبازی موجود (47/47/94سه شنبه) خیرین مسکن ساز استان بوشهر 11
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 گزارش سفر دوم گروه مشارکت شهروندی به استان

راستای شناخت گروه های ذینفع در برنامه آمایش استان بوشهر و همچنین جهت شناسایی افراد، سازمان ها و گروه   در

ها ی تاثیر گذار در فرآیند های آینده نگاری و شناخت اهداف بنیادین، پیمایش های میدانی توسط گروه مشارکت 

 شهروندی در جریان می باشد . 

روش شناسی  مشاور در خصوص چگونگی به کار گیری ذینفعان در فرآیند برنامه آمایش  ارائهاین پیمایش در ادامه 

وشهر باشتراک دانش دربرنامه آمایش استان  چارچوب تدوین برنامه مشارکت ذینفعان و فرآیند "استان بوشهر با عنوان  

محترم، ریاست محترم سازمان مدیریت و بوده ، که در جلسه شورای برنامه ریزی استان بوشهر و با حضور استاندار  "

 و ناظر برنامه آمایش برگزار گردید. -آقای دکترعوض پور  -برنامه ریزی 

، جلساتی با روسای اتاق های تعاون ، اصناف و بازرگانی 46/11/1394انجام شده ، در روز سه شنبه  هایبه دنبال هماهنگی 

 به انجام رسید. 

 ات بدین شرح می باشد: نشست های انجام گرفته با ادار

  در اتاق تعاون استان بوشهر 46/11/1394نشست مورخ 

  در اتاق اصناف مرکز استان بوشهر 46/11/1394نشست مورخ 

  در اتاق بازرگانی استان بوشهر 46/11/1394نشست مورخ 

 گزارش نشست های تخصصی انجام گرفته و اهم موارد مطرح شده 

های تعاون، اصناف و بازرگانی استان انجام شد جهت آشنایی ایشان در اتاق 46/11/1394هایی که در تاریخ در  نشست

به  تانهای توسعه آتی اسبا ضرورت موضوع، ابتدا توضیحات مختصری درباره آمایش سرزمین و لزوم توجه به آن در برنامه

ی کالن آمایش استان توسط برنامه طور اخص درطور اعم و نیز اهمیت و ضرورت دخالت ذینفعان و مشارکت شهروندی به

سرگروه مطالعات مشارکت شهروندی تشریح شد؛ چکیده ای از نشستهای انجام شده و نتایج بدست آمده از آنها در بندهای 

 زیر منعکس می باشد :

 در اتاق تعاون استان بوشهر  06/11/1354نشست مورخ 

آقای درایی رییس اتاق تعاون استان بوشهر مذاکراتی انجام  برگزار گردید، با جناب 49:34در این نشست که در ساعت 

شد و ایشان به بیان ساز و کار تشکیالتی اتاق تعاون، عملکرد و چارت سازمانی اتاق تعاون پراختند. در ادامه ایشان بیان کردند 

د. ندین اتحادیه می باشکه اتاق تعاون نهادی عمومی و غیر دولتی، و متشکل از تعدادی تعاونی است که هر یک شامل چ

 . عملکردی.2. فعالیتی 1جنبه قابل تمایز هستند؛  2مطابق فرموده جناب درایی تعاونی ها از 
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دسته زیر تقسیم می شوند: الف: تولیدی ) شامل : صنایع دستی، پرورش دهندگان  3فعالیت های اتحادیه های تعاونی به 

یا توزیعی )مصرف کارکنان و کارگران، سهام عدالت،مرزنشینان( و ج :  های خدماتیمیگو، فعالین خرما (، ب : اتحادیه

 تولیدی، )اتحادیه صیادان(. -های خدماتیاتحادیه

بخش تعاونی های مشمول ) همچون : تعاونی مصرفی کارکنان، مرزنشینان، فعالین خرما  2ها به از جنبه عملکردی تعاونی

ون : تعاونی نجاران(تقسیم بندی می شوند . در این میان تعاونی مشمول به لحاظ و صیادان ( و تعاونی های غیر مشمول ) همچ

وسعت دامنه فعالیت و به دلیل آنکه با سرمایه مردمی فعالیت می کند ، می بایست تضمین های الزم را ارائه دهد و اعضای 

مشمول به لحاظ محدود بودن حوزه  هیات مدیره آن با تایید مراجع ذیصالح منتصب می شوند، از سوی دیگر تعاونی غیر

عملکردی خود، حساسیتی روی عزل و نصب اعضای هیات مدیره آن وجود نداشته ولی بازرسی و حساسیت ها مالی همچنان 

در مورد آن ها صدق می نماید. ایشان همچنین تصریح کردند که صدور کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی برای اشخاص 

هامی خاص صادر می شود در حالی که صدور کارت بازرگانی در اتاق تعاون برای شرکت های حقیقی و شرکت های س

ها از دیگر اقدامات مهم این اتاق می ها و اتحادیهتعاونی و اتحادیه های تعاونی می باشد. ارائه مشاوره جهت فعالیت تعاونی

درصد تخفیف  11درصدی و  24ن به  اخذ معافیت مالیاتی تواهای اتاق تعاون استان بوشهر میباشد. از جمله فعالیتباشدمی

تعاونی زیر مجموعه می   45اتحادیه وجود دارد که این اتحادیه ها خود شامل   14تأمین اجتماعی اشاره نمود؛ در اتاق بوشهر 

 باشند. 

های تعاونی و مدافع حقوق و  قانونی ، ناظر بر فعالیت اتحادیه NGOدر ادامه ایشان فرمودند که اتاق تعاون به عنوان یک 

 هاست.وصول مطالبات آن

 های فعال استان،  در اختیار نماینده ی دفتر محلیهمچنین در زمینه ی دریافت اطالعات، مقرر گردید لیست کامل اتحادیه

 مربوطه مراجعه گردد.  ها مستقیما به اتحادیهمشاور قرار گیرد، ولی جهت اخذ اطالعات تعاونی

 گانه تعاون استان بوشهر به شرح ذیل می باشد :  14ای اتحادیه ه

 اتحادیه تعاونی مرزنشینان

 اتحادیه تعاونی مصرف

 اتحادیه تعاونی پرورش میگو

 اتحادیه تعاونی پوشاک

 اتحادیه تعاونی صیادان

 اتحادیه تعاونی مصرف کارکنان 
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 اتحادیه تعاونی صنایع دستی

 اتحادیه تعاونی سهام عدالت 

 عاونی مرغداراناتحادیه ت

 اتحادیه تعاونی بسته بندی خرما

 در اتاق اصناف شهرستان بوشهر  06/11/1354نشست مورخ 

مطابق با هماهنگی قبلی با ریاست محترم اتاق اصناف شهرستان بوشهر ، جناب آقای گراشی گفتگویی  11:34در ساعت 

آن در قانون به ارائه چارت سازمانی اتاق اصناف صورت گرفت. ایشان ضمن تشریح سازو کار تشکیالتی اتاق و جایگاه 

ها)واحدهای های صنفی و اتحادیهپرداختند ، و بیان نمودند که این اتاق نیز مانند اتاق تعاون دارای سلسله مراتبی از رسته

دی و تولیهای ها در تقسیمات کالن عملکردی خود به اتحادیهصنفی( بوده که توسط شهروندان اداره می شود. اتحادیه

ها و ها صدور پروانه کسب و وظیفه اتاق اصناف نظارت بر عملکرد اتحادیهشوند. وظیفه اتحادیهتوزیعی تقسیم بندی می

اتاق اصنافی که در  14اتحادیه در 124باشد. شایان ذکر است که در حال حاضر همچنین رسیدگی به شکایات مردمی می

 ت می باشند.مراکز شهرستان ها هستند ، مشغول فعالی

ایشان ضمن بیان توضیحات الزم در خصوص وظایف سازمانی اتاق های اصناف همکاری بسیار خوبی در خصوص ارائه 

های  فعال شهرستان بوشهر داشتند و با معرفی ها )واحدهای صنفی( و تعداد رستهاطالعات درخواستی شامل لیست اتحادیه

شکل ها در سازمان صنعت، معدن و تجارت ، زمینه دریافت اطالعات اصناف را در اینجانبان به مسئول اداره امور اصناف و ت

 مقیاس استانی فراهم نمودند . 

اطالعات مربوط به اتحادیه ها و اصناف استان بوشهر به دلیل حجم باالی اطالعات در قالب فایل اکسل به پیوست ارسال 

 می گردد. 

 استان بوشهر در اتاق بازرگانی  06/11/1354نشست مورخ 

در این نشست، با جناب آقای کاردانی، نائب رییس اتاق بازرگانی استان، صحبت شد. ایشان ضمن بیان ساز و کار اتاق 

کاران و کشاورزان برشمردند و گران، معدنبازرگانی استان ، این مجموعه را در جهت پیشبرد اهداف بازرگانان، صنعت

بایست یباشد که مبوروکراسی موجود از مشکالت و موانع اصلی تولید در استان می عنوان کردند قوانین دست و پاگیر و

خصوص در شرایط حاضر)پساتحریم( و رونق بخشین به تولید در قوانین موجود تجدید نظر صورت جهت رفع این موانع به

هترین به ؛ صدور کارت بازرگانی که م گیرد. همچنین ایشان به ارائه وظایف اتاق بازرگانی پرداختند که از ان جمله می توان

وظیفه این نهاد می باشد و همچنین حمایت از اعضا ، ارائه مشاوره به بازرگانان ، برگزاری کارگاه های آموزشی ، ارتباط 
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انی، گمیان بازرگانان و نهادهای رسمی و غیره اشاره نمود. در پایان این نشست نیز لیستی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازر

 جهت برقراری ارتباط در اختیار مشاور قرار گرفت. 

 نهادهای مورد مراجعه به همراه مسئول مربوطه و تاریخ و زمان مراجعه در جدول ذیل منعکس می باشد : 

 نهادهای مورد مراجعه ، مسئولین مربوطه و وضعیت اطالعات آنها -72جدول 

 روز مراجعه عهاداره مورد مراج ردیف
 موجود بودن اطالعات

 در سازمان مربوطه
 مسئول مربوطه

 اتاق تعاون  1
 (46/11/94شنبه)سه

 49:34ساعت : 

موجود) اطالعات اتحادیه 

 اخذ گردید( های تعاونی
 آقای درایی)مدیر اتاق تعاون(

 اتاق اصناف 2
 (46/11/94شنبه)سه

 11:34ساعت : 

موجود)اطالعات شهرستانی 

از سازمان صنعت،  اصناف

 معدن و تجارت اخذ گردید(

 آقای گراشی)مدیر اتاق اصناف(

 اتاق بازرگانی 3
 (46/11/94شنبه)سه

 13:44ساعت : 

موجود)اطالعات اعضای 

اتاق از سازمان تجارت و 

 بازرگانی اخذ گردید(

 آقای کاردانی)نائب رییس اتاق بازرگانی(

 

  



تحل  یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یمشارکت شهروند لی و 

 

224 

  م 5002212B0021300309RE103960629:  گزارشکد  

 

 :  2پیوست شماره   -3

در این بخش مستندات برگزری کارگاه های آموزشی  از جمله ، تاریخ ، مکان و عنوان جلسات برگزار شده در جلسات 

 گانه استان منعکس شده است .  14فرماندری های 

 در این مستندات صورتجلسات رسمی که در گزارش عملکردهای ماهیانه مشاور تهیه شده است نیز اشاره شده است. 

 منعکس می باشد :  73جدول در  استان بوشهر یشهرستان یآموزش یکارگاه ها یبرگزار و عنوان  نمکا ، خیتار
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 : تاریخ و مکان برگزاری کارگاه های آموزشی شهرستانی استان بوشهر 73جدول 

 

  

 مکان برگزاری تاریخ عنوان جلسه ردییف

 فرمانداری گناوه 26/42/95 تحلیل جایگاه شهرستان گناوه درآمایش استان و عملکردهای آتی توسعه شهرستان 1

2 
 تحلیل جایگاه شهرستان دیلم درآمایش استان و عملکردهای

 آتی توسعه شهرستان 
 فرمانداری دیلم 26/42/95

3 
 تحلیل جایگاه شهرستان تنگستان درآمایش استان و عملکردهای

 آتی توسعه شهرستان 
 فرمانداری تنگستان 27/42/95

4 
 تحلیل جایگاه شهرستان دشتی درآمایش استان و عملکردهای

 آتی توسعه شهرستان 
 فرمانداری دشتی 27/42/95

5 
 جایگاه شهرستان دشتستان درآمایش استان و عملکردهایتحلیل 

 آتی توسعه شهرستان 
 فرمانداری دشتستان 22/42/95

6 
 تحلیل جایگاه شهرستان بوشهردرآمایش استان و عملکردهای

 آتی توسعه شهرستان 
 فرمانداری بوشهر 22/42/95

7 
 تحلیل جایگاه شهرستان عسلویه درآمایش استان و عملکردهای

 آتی توسعه شهرستان 
 فرمانداری عسلویه 16/43/95

2 
 تحلیل جایگاه شهرستان جم درآمایش استان و عملکردهای

 آتی توسعه شهرستان 
 فرمانداری جم 16/43/95

9 
 تحلیل جایگاه شهرستان کنگان درآمایش استان و عملکردهای

 آتی توسعه شهرستان 
 فرمانداری کنگان 17/43/95

14 
 شهرستان دیر درآمایش استان و عملکردهایتحلیل جایگاه 

 آتی توسعه شهرستان 
 فرمانداری دیر 17/43/95
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 مستندات برگزاری کارگاه های آموزشی شهرستانی به همراه عکس و چکیده گزارش : 

 
 

 

 صورتجلسه ، هماهنگی برنامه آمایش استان بوشهر

 

   

شماره: 

21   

تاریخ: 

26/42/1395 

 14:44ساعت:

 12:44الی

 1صفحه:  مکان:  فرمانداری گناوه

 2از 

 موضوع جلسه:  تحلیل جایگاه شهرستان گناوه درآمایش استان و عملکردهای آتی توسعه شهرستان

 

 اهم موارد مطرح شده

تان، اس تیوضع لیحاصل از اطالعات تحل یبوشهر درخصوص دستاوردها شیبرنامه آما ریمد انیابتدا دکتر احمد

 نمود. هیرا ارا یمطالب شیاهداف برنامه آما یاستان و شهرستان، مطالبات از شهرستان و معرف ندهیآ تیوضع

 یها یژگیو لیدرخصوص تحل یدیو دکتر برج سف یریمهندس نص ییو سازمان فضا یاقتصاد یبخشها رانیمد سپس

 رساختیساختار ز لیلتح ،یساختار سکونتگاه لیتحل ،یعیطب طیساختار مح لین، تحلاستان و شهرستا یتجمعی– یاقتصاد

کارکردها  یبند تیو اولو یتوسعه آت یها تیظرف  تان،شهرستان در اس گاهینقش و جا لیسکونتگاه ها، تحل نیب وندیها و پ

 یسخنان لیفصاستان به ت یشهرستانها ریبا سا اسیآن درق لیو مطالبات از کانون توسعه شهرستان وتحل یآت یو تخصص ها

 کردند.  انیرا ب

 نمود. یرا معرف یپژوه ندهیساختار مدل آ ،یپژوه ندهیبخش آ ریمد یجلسه دکتر ربان درادامه

درخصوص  یمبسوط یحاتی(توضنترنتی)ا نیبه صورت آنال یعیبوشهرمهندس صن شیدر بخش مشارکت برنامه آما-

که  ینگار ندهیها واطالعات داخل آن بخصوص در بخش آ تمینحوه استفاده از آ ت،ی، آدرس سا شیآما تیسا یمعرف

شده  هیههر شهرستان بطور جداگانه ت یبرا مت(که درآن قسی)دلف یپرسشنامه ا ستیبا یمسئوالن و کارشناسان م ران،یمد

 یداده شد. در انتها حیتوضهر بخش هم  یتخصص ینمود و در ادامه  نحوه مشارکت در پانل ها انیب  ند،ینما لیرا تکم

 زیی ر وربانهمسازمان مدرییت 

 استان   بوشهر
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 نیگزیجا نقش هیارا ایو یبند تیالو یشهرستان وکسب نقطه نظرات حاضران برا یاصل  یتخصص ها شیمشاور آما هیارا

 . دیگرد هیارا ریبه شرح ز

 پتانسیل ها/ظرفیت های راهبردی آتی

 ظرفیت منابع آبتوسعه متمرکز کشاورزی و دانش بنیان در بخش کشاورزی با توجه به افزایش -1

 ظرفیت توسعه فضایی در صنایع پایین دستی نفت و گاز-2

ظرفیت توسعه تخصصی در گردشگری دریایی و تجاری با توجه به قرارگیری در یکی از مهمترین کریدورهای -3

 گردشگری منطقه

 ظرفیت توسعه بازار خدمات بندری با محوریت تخصص گرایی و منطقه گرایی در عملکرد بندر-4

 کویت-کنگان و گناوه-خارک /گناوه-ظرفیت توسعه حمل و نقل دریایی با محوریت کریدور گناوه-5

 ظرفیت توسعه خدمات تخصصی ورزشی و تجاری-6

موقعیت ویژه بندر گناوه نسبت به جزیره خارک به عنوان کانون اصلی صادرات نفت و کانون گردشگری صنعتی -7

 طبیعی-و تاریخی

 ی آتی عملکردی شهرستاناولویت بندی تخصص  ها

 بازرگانی متمرکز و تخصصی در کانون گناوه-1

وشهر و ب-ورزشی، تجاری و متمرکز در کریدور گناوه-گردشگری تخصصی در حوزه منابع گردشگری دریایی-2

 خارک-بوشهر

دریایی(، در حوزه خدمات هتل، رستوران، حمل و نقل )به ویژه حمل و نقل  خدمات متمرکز در کانون های اصلی-3

 خدمات ورزشی و درمانی

 کشاورزی تخصصی و صادرات محور-4

 صنعت )صنایع پتروشیمی پایین دستی هر دو بخش نفت و گاز(-5

 نمودند: هیارا ریکانون توسعه شهرستان  نقطه نظرات مطروحه خودرا  به شرح زمحترم یمشاور اعضا هیپس از اتمام ارا

ور و خصوصا در استان، کشاورزی دیم در شهرستان گناوه مقرون به صرفه های اخیر در کشسالیدلیل خشکبه  -

 باشد.نمی

محیطی شهرستان محسوب های آلودگی زیستترین شاخصهای نفتی و صنایع)شیالت و...( از جمله مهمآلودگی-

 شود.می
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انی از دلیل عدم مطالعات میدبهدر شهرستان مناطقی وجود دارد که قابلیت تبدیل به مناطق حفاظت شده را دارند اما  -

 نظر دورمانده است.

های غرب زاگرس)خوزستان، چهارمحال و بختیاری و قسمتی از استان باتوجه به اینکه مقصد گردشگری استان-

گیرد می گناوه صورت-اصفهان و کهکیلویه و بویراحمد( به گناوه است و تنها راه ورودی به این شهرستان از راه گچساران

گوی این حجم از ترددها نیست و نیاز به توجه جدی دارد درواقع  دسترسی ریلی یکی از مواردی است که وابکه ج

 تواند در این زمینه مورد توجه جدی قرارگیرد.می

ناوه  باشد؛  در طرح آمایش سرزمین استان گقابلیت باالی شهرستان گناوه گردشگری)تجارتی و اکوتوریسم( می -

خطوط  یهالوله ایو  شودیاز کنار رد م یمیخوراک پتروشه نشود و تأکید بر محور گردشگری باشد)نفت و گازی دید

 .(بردیمنابع نم نیاز ا یابهره  یشهرستان عمال ه نیو ا کندیخاک گناوه عبور م ریانتقال نفت از ز

 .نه گناوه و  دهدیبوشهر را پوشش م یمکان فعلکه نه  ینامناسب پارک علم و فناور ییجانما-

 اریسحمل و نقل ب نهیشهرستان گناوه در زم واینکه گناوه  -گیگناوه و بندر ر-بوشهر یمد نظر دادن راه مواصالت-

 )شهرکستیحمل و نقل صرفا جاده ن رساختیز کهییو از آنجا فیضع اریبس یرساختیفعال است اما به جهت ز

 اهمیت داده شود. یالمللنیب یهافرودگاه سعهتوبه   ینیزم یهاعالوه بر راهتاکید شد -باراندازو...(؛ 

 کردهلیتحص یانسان یرویاز ن یمناسب جهت جذب و استفاده حداکثر یهارساختیز جادیا -

 شهرستان یدهکده گردشگراهمیت به -

 یهاسد جادیو چهاربرج( با ا یی) چهار روستاگیبندر ر یهامهار آب یستیشهرستان با یجهت توسعه کشاورز -

ذکور عبور از مناطق م یمتر مکعب آب قابل استفاده کشاورز ونیلیساالنه صدم نکهیا رد؛یقرار گ یمورد توجه جد یمخزن

 ت.را داراس ییسدها نیاحداث چن تین دو روستا قابلیبستر رودخانه ا نکهیبا توجه به ا شودیفارس م جیو وارد خل

 شهرستان شود. یساحل یباغهاتوسعه خانه یمتول ینهاد ایسازمان  -

 اسامی حاضرین:

ون کان یاعضا ریو سا یو مرکز گیو  بخشداران ر یزیپاک نژاد ، معاونت برنامه ر یفرماندار محترم آقاآقایان :  

 و تیم تلفیق مشاور توسعه

 دستور جلسه آتی: 
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 26/42/95فرمانداری گناوه مورخ

 

 
 

 26/42/95فرمانداری دیلم مورخ
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 صورتجلسه ، هماهنگی برنامه آمایش استان بوشهر

 

   

شماره: 

22   

تاریخ: 

26/42/1395 

 14:34ساعت:

 17:44الی

 1صفحه:  مکان: فرمانداری دیلم

 2از 

 شهرستانموضوع جلسه: تحلیل جایگاه شهرستان دیلم درآمایش استان و عملکردهای آتی توسعه 

 

 اهم موارد مطرح شده

ان، است تیوضع لیحاصل از اطالعات تحل یبوشهر درخصوص دستاوردها شیبرنامه آما ریمد انیابتدا دکتر احمد

 نمود. هیرا ارا یمطالب شیاهداف برنامه آما یاستان و شهرستان، مطالبات از شهرستان و معرف ندهیآ تیوضع

 یها یژگیو لیدرخصوص تحل یدیو دکتر برج سف یریمهندس نص ییو سازمان فضا یاقتصاد یبخشها رانیمد سپس

 رساختیساختار ز لیتحل ،یساختار سکونتگاه لیتحل ،یعیطب طیساختار مح لیاستان و شهرستان، تحل یتجمعی– یاقتصاد

کارکردها  یبند تیو اولو یتوسعه آت یها تیظرف  تان،شهرستان در اس گاهینقش و جا لیسکونتگاه ها، تحل نیب وندیها و پ

 یسخنان لیفصاستان به ت یشهرستانها ریبا سا اسیآن درق لیو مطالبات از کانون توسعه شهرستان وتحل یآت یو تخصص ها

 کردند.  انیرا ب

 نمود. یرا معرف یپژوه ندهیساختار مدل آ ،یپژوه ندهیبخش آ ریمد یجلسه دکتر ربان درادامه

درخصوص  یمبسوط یحاتی(توضنترنتی)ا نیبه صورت آنال یعیبوشهرمهندس صن شیدر بخش مشارکت برنامه آما-

ه ک ینگار ندهیها واطالعات داخل آن بخصوص در بخش آ تمینحوه استفاده از آ ت،ی، آدرس سا شیآما تیسا یمعرف

شده  هیانه تهاگهر شهرستان بطور جد یبرا مت(که درآن قسی)دلف یپرسشنامه ا ستیبا یمسئوالن و کارشناسان م ران،یمد

 هیارا یداده شد. در انتها حیهر بخش هم توض یتخصص ینمود و در ادامه  نحوه مشارکت در پانل ها انیب  ند،ینما لیرا تکم

به  نیزگینقش جا هیارا ایو یبند تیالو یشهرستان وکسب نقطه نظرات حاضران برا یاصل  یتخصص ها شیمشاور آما

 . دیگرد هیارا ریشرح ز

 ها/ظرفیت های راهبردی آتیپتانسیل 

 زیی ر وربانهمسازمان مدرییت 

 استان   بوشهر
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 توسعه متمرکز کشاورزی و دانش بنیان در بخش کشاورزی با توجه به افزایش ظرفیت منابع آب-1

 ظرفیت توسعه فضایی در صنایع پایین دستی نفت و گاز-2

ظرفیت توسعه تخصصی در گردشگری دریایی و تجاری با توجه به قرارگیری در یکی از مهمترین کریدورهای -3

 شگری منطقهگرد

 ظرفیت توسعه بازار خدمات بندری با محوریت تخصص گرایی و منطقه گرایی در عملکرد بندر-4

 کویت-لمیکنگان و د-لمیظرفیت توسعه حمل و نقل دریایی با محوریت کریدور د-5

 ینسبت به مناطق صنعت لمیموقعیت ویژه بندر د-6

 اسامی حاضرین:

 ، مدیران و کارشناسان و تیم تلفیق مشاورلمید  یفرماندار یو عمران یزیمعاونت محترم برنامه ر یطاهر 

 دستور جلسه آتی: 

  

 صورتجلسه ، هماهنگی برنامه آمایش استان بوشهر

 

   

شماره: 

22   

تاریخ: 

26/42/1395 

 14:34ساعت:

 17:44الی

 2صفحه:  مکان: فرمانداری دیلم

 2از 

 موضوع جلسه: تحلیل جایگاه شهرستان دیلم درآمایش استان و عملکردهای آتی توسعه شهرستان

 

 اهم موارد مطرح شده

 زیی ر وربانهمسازمان مدرییت 

 استان   بوشهر
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 اولویت بندی تخصص  های آتی عملکردی شهرستان

 لمیبازرگانی متمرکز و تخصصی در کانون د-1

  لمید-متمرکز در کریدور گناوهگردشگری تخصصی در حوزه منابع گردشگری دریایی، تجاری و -2

خدمات متمرکز در کانون های اصلی متمرکز در حوزه خدمات هتل، رستوران، حمل و نقل )به ویژه حمل و نقل -3

 (،در بخش های پشتیبان گردشگری و بازرگانیییایو در یجاده ا

 و صادرات محور یتخصص یکشاورز-4

 شمال استان یمیپتروش ژهیمنطقه و -نفت و گاز(صنعت )صنایع پتروشیمی پایین دستی هر دو بخش -5

 مودند:ن هیارا ریکانون توسعه شهرستان  نقطه نظرات مطروحه خودرا  به شرح زمحترم یمشاور اعضا هیپس از اتمام ارا

 . شیدر طرح آما ایتوجه به  نقش اشتغال مرتبط با در -

به  یبرنامه پنج ساله گردشگر کیاستان  شیطرح آما یمجر یاز سو لمیشهر د یطرح گردشگر نیباتوجه به تدو -

حماد و  ی: دهکده گردشگرنیشهرستان) دوطرح در حال تدو یباال لی( ارائه شود. با توجه به پتانسیها )شهرداردستگاه

 توسعه شهرستان نام برده شد. رمحو نیتربه عنوان مهم یساحل( از گردشگر یرامونیپ یاراض

 و... یها به امکانات رفاهنامطلوب آن یو دسترس یشهرستان  عدم درآمد کاف نیا انییتامهاجرت روس یعلت اصل -

رستان شه ییو روستا یبرهم خوردن تعادل شهر سازنهیکه زم یو بازرگان یاشاره به عدم تعادل در دو بخش کشاورز-

 است. لمید

 مورد نیکه پرداختن به ا ایآب به در ختنیاز ر یریها و عدم جلوگها در روستاها و مهار آنعدم استفاده از رواناب -

 شهرستان خواهد کرد. دیرا عا یشتریخوزستان منافع ب ریانتقال آب از سد چمش یجابه

 یهابخش است که راهبرد نیضعف در ا یاصل لیو کمبود آب از دال نییو ارزش افزوده پا یکشاورز نهیباال بودن هز-

 .طلبدیبخش را م نیاط قوت در انقاط ضعف به نق لیجهت تبد یبلندمدت

 .باشدیتوسعه شهرستان مطرح م یمحورها نیتریدیاز کل یو گردشگر ییایتجارت در-

 نینفت در مرز ب یهاواقع شدن چاه زیو ن لمیبا وجود رد شدن خطوط انتقال نفت و گاز از شهرستان د یدرحوزه انرژ -

 توانیه مآن شده است ک یهایمنابع محدود به آلودگ نیاز ا لمیسهم شهرستان د راحمد،یو بو هیلویشهرستان با استان کهک

 توسعه شهرستان را هموار کرد. نهیرنگ و...( زم دیتول عیاکوچک)صن دستنییپا عیمناسب صنا ییبا جانما

به نقاط ضعف شهرستان اشاره کرد از جمله   لمیبخش تجارت، واردات و صادرات شهرستان د ریمد یمهدو یآقا -

جهت واردات و صادرات مناسب و...(، عدم وجود کارخانجات  یخصوص یهاشگاهینبود ادارات مرتبط با گمرک) آزما
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الوه بر چهار که ع یکمرگ یهاباال بودن تعرفه زیو ن بخش، نیاشتغال در ا یداریآن ناپا امدیمنع خروج شناورها و پ ،یدیتول

 شود؛یاز تاجر گرفته م زید معمول آن سود آن ندرص

 

 جادیشهرستان از منابع نفت و گاز اشاره کرد و بر ا زیکانون توسعه شهرستان به سهم ناچ یاز اعضا  یکیخانم بسنده -

 دی... تأکو یدانشگاه و مراکز آموزش ،یاحرفهیفن قیشهرستان از طر یانسان یرویآموزش ن قیها ار طرها و شرکتکارگاه

 نمود

تار از اداره گمرک به اداره کل شهرستان اشاره و خواس تیو مسئول گاهیجا رییلزوم انتقال گمرکات به شهرستان با تغ -

 شهرستان . کیژاسترات تیموقع لیبه دل یتیامن -یاسیس وستیپ جادیا زیو ن یو گردشگر یزداریبه بخش آبخ یتوجه جد

 

 

 اسامی حاضرین:

 ، مدیران و کارشناسان و تیم تلفیق مشاورلمید  یفرماندار یو عمران یزیمعاونت محترم برنامه ر یطاهر 

 دستور جلسه آتی: 
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 صورتجلسه ، هماهنگی برنامه آمایش استان بوشهر

 

   

شماره: 

23   

تاریخ: 

27/42/1395 

 49:34ساعت:

 12:44الی

 1صفحه:  مکان: فرمانداری تنگستان

 1از 

 موضوع جلسه: تحلیل جایگاه شهرستان تنگستان درآمایش استان و عملکردهای آتی توسعه شهرستان

 

 اهم موارد مطرح شده

ان، است تیوضع لیحاصل از اطالعات تحل یبوشهر درخصوص دستاوردها شیبرنامه آما ریمد انیابتدا دکتر احمد

 نمود. هیرا ارا یمطالب شیاهداف برنامه آما یاستان و شهرستان، مطالبات از شهرستان و معرف ندهیآ تیوضع

 یها یژگیو لیدرخصوص تحل یدیو دکتر برج سف یریمهندس نص ییو سازمان فضا یاقتصاد یبخشها رانیمد سپس

 رساختیساختار ز لیتحل ،یساختار سکونتگاه لیتحل ،یعیطب طیساختار مح لیاستان و شهرستان، تحل یتجمعی– یاقتصاد

کارکردها  یبند تیو اولو یتوسعه آت یها تیظرف  تان،شهرستان در اس گاهینقش و جا لیسکونتگاه ها، تحل نیب وندیها و پ

 یسخنان لیفصاستان به ت یشهرستانها ریبا سا اسیآن درق لیو مطالبات از کانون توسعه شهرستان وتحل یآت یو تخصص ها

 کردند.  انیرا ب

 نمود. یرا معرف یپژوه ندهیساختار مدل آ ،یپژوه ندهیبخش آ ریمد یجلسه دکتر ربان درادامه

درخصوص  یمبسوط یحاتی(توضنترنتی)ا نیبه صورت آنال یعیبوشهرمهندس صن شیدر بخش مشارکت برنامه آما-

ه ک ینگار ندهیداخل آن بخصوص در بخش آها واطالعات  تمینحوه استفاده از آ ت،ی، آدرس سا شیآما تیسا یمعرف

شده  هیهر شهرستان بطور جداگانه ته یبرا مت(که درآن قسی)دلف یپرسشنامه ا ستیبا یمسئوالن و کارشناسان م ران،یمد

 هیارا یداده شد. در انتها حیهر بخش هم توض یتخصص ینمود و در ادامه  نحوه مشارکت در پانل ها انیب  ند،ینما لیرا تکم

به  نیزگینقش جا هیارا ایو یبند تیالو یشهرستان وکسب نقطه نظرات حاضران برا یاصل  یتخصص ها شیمشاور آما

 . دیگرد هیارا ریشرح ز

 زیی ر وربانهمسازمان مدرییت 

 استان   بوشهر
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 پتانسیل ها/ظرفیت های راهبردی آتی

 توسعه متمرکز کشاورزی و دامپروری -1

 ظرفیت توسعه فضایی خدمات حمل و نقل و محور خط راه آهن -2

محسوس توسعه تخصصی گردشگری در منابع مختلف طبیعی، تاریخی، ساحلی، دریایی، تجاری و انطباق ظرفیت -3

 فضایی منابع با خدمات

-چغادک ییافض دوریظرفیت شکل گیری صنایع مرتبط با محیط عملکردی منطقه برازجان، بوشهر و خورموج و کر-4

 خورموج-اهرم

 ت شهرستان توسعه بنادر متناسب با نظام تولیدا ظرفیت-5

باالی توسعه شیالت و صنایع دریایی در شهرستان به صورت تخصصی و دانش بنیان و در تعامل با مهمترین  ظرفیت-6

 مرکز شیالت استان )دیر(

 اولویت بندی تخصص  های آتی عملکردی شهرستان

 صنایع کشاورزی، دامی، صنایع دریایی و معدنی و پردازش صادرات-1

 یت اصلی شهرستان، تولیدات دامی، شیالت و کشت گلخانه اکشاورزی در محصوال-2

 برازجان -صنعت گردشگری تخصصی هم پیوند و هم جهت با کانون های اصلی بوشهر-3

    یو آموزش عال یفرهنگ ،یستیتور یحیخدمات حمل و نقل، خدمات شهری با تمرکز بر خدمات تفر-4

 مودند:ن هیارا ریکانون توسعه شهرستان  نقطه نظرات مطروحه خودرا  به شرح زمحترم یمشاور اعضا هیپس از اتمام ارا

 نمی دهد.   را نشان  یخوب ندهیشهرستان تنگستان آ یو گردشگر یبراساس وضع موجود بخش کشاورزبرنامه ریزی -

کند. اما در  فایا ییسزا شهرستان نقش به یگرشگر ندهیدر آ تواندیاست که م ییهااهرم و دلوار از جاذبه نبی بلند کوه-

آن در حال  بودن یخرده مالک لیبخش شده که به دل نیمانع از توسعه ا نیبر نو یزراعت سنت وهیغلبه ش یبخش کشاورز

را  هنیزم نیدر ا یجد یزیربود که برنامه دواریام نینو یهابه سمت روش هحوز نیدر ا یگذارهیبه سرما توانیحاضر نم

 .طلبدیموجود م تیوضع رییتغ جهت

ی علی دلواری(، گردشگری ساحلی) سواحل زیباپتانسیل باالی دیلم در زمینه گردشگری تاریخی)رییس توجه به -

 گرم شهرستان( و گردشگری طبیعی)منطقه حفاظت شده خاییز( های آبدالرام و دلوار(، توریسم درمانی)چشمه

های توسعه بخش گردشگری ذاری بخش خصوصی از عمده محدودیتگعدم وجود بستری مناسب جهت سرمایه-

 شهرستان 
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 باشد.یادآوری این که صنایع تبدیلی شهرستان در استان فعال می-

 های بندر دلوار تهدیدی در جهت از بین رفتن طبیعت بکر ساحلی منطقه است.وجود اسکله -

 های ایجاد کریدور دلوار خواهد بود.از مکاندریا  که یکی توجه به بحث کریدور علم و فناوری زیست -

 ،یمرز یهابازارچه جادیا  ،ییای(، تجارت درینفت و گاز)پارس شمال عیشهرستان صنا یزیرمهم برنامه یهااز شاخص -

برازجان( و  -جنوب)اهرم -شمال دیمحور جد جادیا ها،یخرما(، معادن و کان یبند)بستهیلیتبد عیصنا ،یگردشگر

 است. یکشاورز

 تیعدر تاب شهریعال دیشهر جد نکهیشهرستان و انتقاد از ا یهاشهرستان، نخلستان یاشاره وجود منابع آب معدن -

 شهرستان بوشهر است .

 .التیش یفرآور یهاشهرستان در احداث کارخانه لیپتانس-

 شهرستان تنگستان  شیآموزش در طرح آما گاهیسهم و جا-

 یجهت توسعه بخش کشاورز یبسترساز -

 احداث اتوبان -

 شهرستان. یجهت توسعه اقتصاد یکوچک و خانگ یهافعال نمودن کارگاه-

 .یشیو آما یراصولیشهرستان به شکل غ یصنعت یهانامناسب شهرک یابیمکان-

 

 

 

 

 

 اسامی حاضرین:

و  رانیمد ریتنگستان، دلوار  و شهردار اهرم و سا یمرکز یفرماندار، بخشدارها یمعاونت محترم عمران یشعبان یآقا 

 و تیم تلفیق مشاور نیمسئول

 دستور جلسه آتی: 
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 صورتجلسه ، هماهنگی برنامه آمایش استان بوشهر

 

   

شماره: 

24   

تاریخ: 

27/42/1395 

 14:34ساعت:

 17:44الی

 1صفحه:  فرمانداری دشتیمکان: 

 2از 

 موضوع جلسه: تحلیل جایگاه شهرستان دشتی درآمایش استان و عملکردهای آتی توسعه شهرستان

 

 اهم موارد مطرح شده

ان، است تیوضع لیحاصل از اطالعات تحل یبوشهر درخصوص دستاوردها شیبرنامه آما ریمد انیابتدا دکتر احمد

 نمود. هیرا ارا یمطالب شیاهداف برنامه آما یاستان و شهرستان، مطالبات از شهرستان و معرف ندهیآ تیوضع

 یها یژگیو لیدرخصوص تحل یدیو دکتر برج سف یریمهندس نص ییو سازمان فضا یاقتصاد یبخشها رانیمد سپس

 رساختیساختار ز لیتحل ،یساختار سکونتگاه لیتحل ،یعیطب طیساختار مح لیاستان و شهرستان، تحل یتجمعی– یاقتصاد

کارکردها  یبند تیو اولو یتوسعه آت یها تیظرف  تان،شهرستان در اس گاهینقش و جا لیسکونتگاه ها، تحل نیب وندیها و پ

 یسخنان لیفصاستان به ت یشهرستانها ریبا سا اسیآن درق لیو مطالبات از کانون توسعه شهرستان وتحل یآت یو تخصص ها

 کردند.  انیا بر

 نمود. یرا معرف یپژوه ندهیساختار مدل آ ،یپژوه ندهیبخش آ ریمد یجلسه دکتر ربان درادامه

درخصوص  یمبسوط یحاتی(توضنترنتی)ا نیبه صورت آنال یعیبوشهرمهندس صن شیدر بخش مشارکت برنامه آما-

ه ک ینگار ندهیها واطالعات داخل آن بخصوص در بخش آ تمینحوه استفاده از آ ت،ی، آدرس سا شیآما تیسا یمعرف

شده  هیهر شهرستان بطور جداگانه ته یبرا مت(که درآن قسی)دلف یپرسشنامه ا ستیبا یمسئوالن و کارشناسان م ران،یمد

 هیارا یاهداده شد. در انت حیهر بخش هم توض یتخصص ینمود و در ادامه  نحوه مشارکت در پانل ها انیب  ند،ینما لیرا تکم

به  نیزگینقش جا هیارا ایو یبند تیالو یشهرستان وکسب نقطه نظرات حاضران برا یاصل  یتخصص ها شیمشاور آما

 . دیگرد هیارا ریشرح ز

 پتانسیل ها/ظرفیت های راهبردی آتی

 زیی ر وربانهمسازمان مدرییت 

 استان   بوشهر
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-دهنده شمال وندیعوامل پ نیاز مهمتر یکیفرزاد )به عنوان  نیادیو م یپارس شمال یدست نییپا عیتوسعه صنا تیظرف-1

 در شهرستان ییتوسعه فضا تیجنوب(با توجه به ظرف

 از شمال و جنوب به منطقه نیظرفیت توسعه فضایی خدمات حمل و نقل ب-2

 ریبا منطقه د وندیهم پ یمذهب-یعیظرفیت توسعه تخصصی گردشگری طب-3

  یو کشاورز یمعدن عیظرفیت توسعه صنا-4

 یو توسعه کشت گلخانه ا زهیمدرن و مکان یتوسعه کشاورز تیظرف-5

 بندی تخصص  های آتی عملکردی شهرستان اولویت

 نفت و گاز یدست نییو پا یکشاورز ،یدام ،یصنایع معدن-1

 یکشاورزی در محصوالت اصلی شهرستان، تولیدات دامی و کشت گلخانه ا-2

 خدمات حمل و نقل در مقیاس روابط کاالیی مراکز شهرستان-3

  یهنگفر-یمذهب یو گردشگر یعیطب یدر حوزه گردشگر ریصی مکمل با منطقه دصنعت گردشگری تخص-3

دمات شمال با تمرکز در خ یخدمات شهری متناسب با موقعیت فضایی ویژه مرکز شهرستان  نسبت به تجمع شهر-5

 یادار ،یمذهب-یحمل و نقل، فرهنگ

 مودند:ن هیارا ریکانون توسعه شهرستان  نقطه نظرات مطروحه خودرا  به شرح زمحترم یمشاور اعضا هیاز اتمام ارا پس

 های آتی توسعه شهرستان.های مهم دشتی  و لزوم توجه به آن در برنامهمنابع معدنی شهرستان از مزیت -

ال اخیر، های چندسسالیخشکگیرد و با توجه به سهم عمده زراعت دشتی به شکل دیم صورت می با توجه به اینکه -

 پلنگ مورد نیاز است .ضرورت بازنگری در مورد سد باغان و دشت

 ای استشهرستان دشتی به عنوان قطب تولید نشاء در سطح کشور و استان مطرح و دارای برتری ویژه -

 ای .های گلخانهقابلیت باالی در زمینه توسعه کشت-

ر رابطه با سهم کشاورزی شهرستان، دشتی را به عنوان قطب زراعی استان معرفی رییس جهاد کشاورزی شهرستان نیز د -

 کرد.

های نوین آبیاری، کودهای ریز مغذی و زیستی، لحاظ شدن استفاده از روش جهت توسعه آتی شهرستان نیازمند -

ریزی جهت ها، مطالعه و برنامههای اقلیمی و پتانسیلهای تحقیقاتی در برنامه آمایش شهرستان،استفاده از مزیتزیرساخت

 ان میباشیم.های سینوپتیک در شهرستاستفاده بهینه از اراضی ساحلی و منابع آبزی، و همچنین مطالعه جهت استقرار ایستگاه

 توجه به پتانسیل شهرستان دشتی در محور گردشگری فرهنگی، اکوتوریسم) کوه نمک و...( -
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نشدن آثار طبیعی و تاریخی شهرستان در ردیف آثار ثبت ملی و جهانی یکی از عوامل ضعف گردشگری دشتی ثبت -

 ها، کوه نمک و...( که همین امر سبب شده شهرستان فاقد اداره کل میراث فرهنگی باشد.ذکر شد) کلوت

ر ریزی جدی دهای فرهنگی شهرستان با توجه به پتانسیل باالی آن در این بخش که نیازمند برنامهضعف در زیرساخت-

 باشداین حوزه می

های تفریحی و اوقات فراغت ) سینما، تفریحات ساحلی و...( وضعیت شهرستان در زمینه  نشاط به علت نبود زیرساخت -

 اجتماعی نامطلوب ضعیف است. 

ت اهای این شهرها در ارائه خدمدنبال آن وضعیت نامناسب درآمد شهرداریتبدیل شدن روستاها به شهر و به انتقاد از -

 شهری

تثبیت روستاها و جلوگیری از شهر شدن روستاها و اضافه شدن جمعیت شهری و همچنین بهبود استانداردهای شهری -

 جای توسعه فیزیکی شهرها .به

 

 اسامی حاضرین:

کاکی و  شهردار کاکی، شنبه و طسوج  و ، مرکزی بخشدارهای برنامه ریزی فرماندار، محترم معاونت بردستانی  آقای 

 و تیم تلفیق مشاور نیو مسئول رانیمد ریو سامشاور فرمانداری درامور بانوان 

 دستور جلسه آتی: 
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شماره: 
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تاریخ: 
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 14:44ساعت:

 17:44الی

صفحه:  مکان:  فرمانداری دشتی

 3از  3

 موضوع جلسه:  تحلیل جایگاه شهرستان دشتی درآمایش استان و عملکردهای آتی توسعه شهرستان

 

 اهم موارد مطرح شده

 

 روش .ضعف در دستیابی به بازار فبافی در این منطقه  و علت عدم توسعه آن بومی بودن صنعت عبابافی و گلیم -

مپ های مناسب   ) کرونق گردشگری که نیازمند ایجاد زیرساخت کوه بیرم دشتی به عنوان نقطه قوتی در جهت -

 باشد.و...( می

 به بندر کهن الور توجه -

 کیلومتر مرز ساحلی( 25استفاده نشدن از سواحل شهرستان) -

 توسعه متوازن شهرستان  ) جانمایی مناسب جمعیت در اراضی بدون سکنه(  -

وسعه آتی های تهای تولیدات دامی به عنوان یکی از ظرفیتاحداث شرکتپتانسیل باالی مراتع شهرستان در زمینه  -

 شهرستان.

های شور جهت استفاده بهینه در های سطحی قبل از رسیدن به خاکریزی جهت مهار روانابلزوم توجه و برنامه -

 زمینه کشاورزی شهرستان.

 های ساحلی و...(، منابع دریا،بهقابلیت شهرستان در زمینه گردشگری)توریست درمانی، جاذ به توجه -

 زیی ر وربانهمسازمان مدرییت 

 استان   بوشهر
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صادرات محصوالت کشاورزی، لزوم بررسی حوزه رودخانه مند جهت ایجاد و توسعه اشتغال و بازنگری در احداث  -

 سد باغان.

 های مربوط به نفت و گاز و حوزه سالمت و درمان .لزوم توجه به بخش آموزش در بخش -

 اسامی حاضرین:

کاکی و  ارشهرد کاکی، شنبه و طسوج  و ، مرکزی بخشدارهای برنامه ریزی فرماندار، محترم معاونت بردستانی  آقای 

 و تیم تلفیق مشاور نیو مسئول رانیمد ریو سامشاور فرمانداری درامور بانوان 

 دستور جلسه آتی: 
 

 

 استان بوشهرصورتجلسه ، هماهنگی برنامه آمایش 

 

   

شماره: 

25   

تاریخ: 

22/42/1395 

 11:44ساعت:

 13:44الی

صفحه:  مکان:  فرمانداری دشتستان

 2از  2

 موضوع جلسه:  تحلیل جایگاه شهرستان دشتستان درآمایش استان و عملکردهای آتی توسعه شهرستان

 زیی ر وربانهمسازمان مدرییت 

 استان   بوشهر
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 اهم موارد مطرح شده

تان، اس تیوضع لیحاصل از اطالعات تحل یبوشهر درخصوص دستاوردها شیبرنامه آما ریمد انیابتدا دکتر احمد

 نمود. هیرا ارا یمطالب شیاهداف برنامه آما یاستان و شهرستان، مطالبات از شهرستان و معرف ندهیآ تیوضع

 یها یژگیو لیدرخصوص تحل یدیو دکتر برج سف یریمهندس نص ییو سازمان فضا یاقتصاد یبخشها رانیمد سپس

 رساختیساختار ز لیلتح ،یساختار سکونتگاه لیتحل ،یعیطب طیساختار مح لیاستان و شهرستان، تحل یتجمعی– یاقتصاد

کارکردها  یبند تیو اولو یتوسعه آت یها تیظرف  تان،شهرستان در اس گاهینقش و جا لیسکونتگاه ها، تحل نیب وندیها و پ

 یسخنان لیفصاستان به ت یشهرستانها ریبا سا اسیآن درق لیو مطالبات از کانون توسعه شهرستان وتحل یآت یو تخصص ها

 کردند.  انیرا ب

 نمود. یرا معرف یپژوه ندهیساختار مدل آ ،یپژوه ندهیبخش آ ریمد یجلسه دکتر ربان درادامه

درخصوص  یمبسوط یحاتی(توضترنتنی)ا نیبه صورت آنال یعیبوشهرمهندس صن شیدر بخش مشارکت برنامه آما-

که  ینگار ندهیها واطالعات داخل آن بخصوص در بخش آ تمینحوه استفاده از آ ت،ی، آدرس سا شیآما تیسا یمعرف

شده  هیههر شهرستان بطور جداگانه ت یبرا مت(که درآن قسی)دلف یپرسشنامه ا ستیبا یمسئوالن و کارشناسان م ران،یمد

 یداده شد. در انتها حیهر بخش هم توض یتخصص ینمود و در ادامه  نحوه مشارکت در پانل ها انیب  ند،ینما لیرا تکم

 نیگزیجا نقش هیارا ایو یبند تیالو یشهرستان وکسب نقطه نظرات حاضران برا یاصل  یتخصص ها شیمشاور آما هیارا

 . دیگرد هیارا ریبه شرح ز

 پتانسیل ها/ظرفیت های راهبردی آتی

زی و دامپروری به صورت متمرکز )شهرک های کشاورزی(و دانش بنیان )کاهش هزینه های تولید توسعه کشاور-1

کشت گلخانه ای( با توجه به تجمع  و بزرگ مالکیتی اراضی زراعی و بزرگ -و رشد ارزش افزوده و عملکرد در هکتار

 مالکیت

 ظرفیت توسعه فضایی خدمات حمل و نقل و خدمات لجستیک بندری-2

تاریخی با هدف جامعه داخلی استان در فصول گرم به ویژه در مناطق شرقی -توسعه گردشگری طبیعیظرفیت -3

 شهرستان
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کیلومتری مرکز شهرستان  64میلیون نفری در  4.66ظرفیت شکل گیری صنایع وابسته به تقاضا )قرارگیری جمعیت -4

 شیه خلیج فارس(و نزدیکترین کانون در استان به کالنشهر شیراز و بازار کشورهای حا

 ظرفیت توسعه خدمات گردشگری، حمل نقل و پایانه، بازرگانی محصوالت کشاورزی و صنایع مربوطه-5

 اولویت بندی تخصص  های آتی عملکردی شهرستان

 بازرگانی متمرکز در محصوالت تخصصی شهرستان و مناطق پیرامونی استان -1

 شه خرما(، صنایع دامی با هدف صادرات صنعت کشاورزی دانش بنیان در محصوالت اصلی )خو-2

 حمل و نقل در بخش جاده ای و لجستیک بنادر کوچک از طریق منطقه ویژه پردازش صادرات -3

صنعت گردشگری تخصصی در دو حوزه طبیعی و تاریخی متمرکز در کانون های اصلی شهری و روستایی و ایجاد -4

 پیوند با مناطق شرقی شهرستان  کریدورهای هم

خدمات شهری از طریق راهبرد فضایی نظام کارکردی مکمل در بخش های حمل و نقل مسافر، خدمات مالی، -5

 خدمات بازرگانی، خدمات هتل و رستوران، خدمات درمانی، آموزش عالی

 دند:نمو هیارا ریکانون توسعه شهرستان  تقطه نظرات مطروحه خودرا  به شرح زمحترم یمشاور اعضا هیپس از اتمام ارا

 عنوان اولین شهرستان استان دارای سند توسعه اشتغال مصوب.شهرستان دشتستان به -

 در زمینه صنعت فرش دستباف، گلیم و گبه .قابلیت ممتاز و ویژه شهرستان  -

 ریزی دقیق بر روی سد رییسعلی دلواری. برنامه-

 ریزی مناسب در جهت توسعه آبیاری نوین.برنامه-

 اث سد دالکی.پذیری احدامکان-

 بندی خرما(.توسعه صنایع تکمیلی)بسته-

هزار نفری عشایر شهرستان  23ضرورت برنامه ریزی در جهت توسعه و ارتقاء سطح زندگی عشایر )با توجه به جمعیت -

 هزار رأس دام( 654و 

 عدم برندسازی مناسب محصول خرمای شهرستان.-

 ها(.اغذ و مقوا با توجه به وجود منابع اولیه )نخلستانپتانسیل خوب شهرستان در زمینه ایجاد صنایع ک-

بخش در مقایسه با  6فرهنگی شهرستان از حیث وسعت شهرستان)دارای  -توجه بیشتر به مسائل اجتماعی--

 بخش هستند( و گوناگونی ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی این شهرستان. 2های دیگر استان که دارای شهرستان
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بنیان کشاورزی باشد که موجب عدم پیشرفت صنایع دانشترین محدود کننده توسعه شهرستان میهممنابع آب و برق م-

 و تبدیلی دشتستان شده است.

های الیسکشاورزی شهرستان مقام اول استان را داراست اما به دلیل مشکالتی چون بازار فروش، منابع آب و خشک-

ریزی با محدودیت های غیر مجاز( بایستی برنامهدرصد چاه 54حدود پی در پی) باتوجه به استحصال آب کشاورزی از 

 توسعه در این بخش انجام شود.

 توسعه صنایع تبدیلی با توجه به پتانیسل باالی آن در دشتستان.-

 محیطی.های زیستریزی توسعه شهرستان با کمترین تبعات و آسیببرنامه-

 می و آمایشی.عدم جانمایی صنایع شهرستان براساس اصول عل-

 محور آموزش از موارد بسیار مهم در برنامه آمایش استان و شهرستان.-

ها)صنایع و...( فصلی است، تکیه بر آمارهای ساالنه پویایی را از با توجه به اینکه سهم اشتغال در برخی بخش--

 گیرد.ریزی مناسب میبرنامه

 .عدم وجود بستری مناسب جهت جذب نیروی نخبه شهرستانی-

 اسامی حاضرین:

کاکی و  ارشهرد کاکی، شنبه و طسوج  و ، مرکزی بخشدارهای برنامه ریزی فرماندار، محترم معاونت بردستانی  آقای 

 و تیم تلفیق مشاور نیو مسئول رانیمد ریو سامشاور فرمانداری درامور بانوان 

 دستور جلسه آتی: 
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  27/42/95فرمانداری دشتی مورخ

 

 
 22/42/95فرمانداری دشتستان مورخ
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 27/42/95فرمانداری تنگستان مورخ

 

 
 22/42/95فرمانداری بوشهرمورخ
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 صورتجلسه ، هماهنگی برنامه آمایش استان بوشهر

 

   

شماره: 

26 

تاریخ: 

22/42/1395 

 14:34ساعت:

 17:44الی

صفحه:  فرمانداری بوشهرمکان:  

 2از  1

 موضوع جلسه:  تحلیل جایگاه شهرستان بوشهر درآمایش استان و عملکردهای آتی توسعه شهرستان

 

 اهم موارد مطرح شده

تان، اس تیوضع لیحاصل از اطالعات تحل یبوشهر درخصوص دستاوردها شیبرنامه آما ریمد انیابتدا دکتر احمد

 نمود. هیرا ارا مطالبی شیاهداف برنامه آما یاستان و شهرستان، مطالبات از شهرستان و معرف ندهیآ تیوضع

 یها یژگیو لیدرخصوص تحلمهندس نصیری و دکتر برج سفیدی  ییو سازمان فضا یاقتصاد یبخشها رانیمد سپس

 رساختیساختار ز لیلتح ،یاهساختار سکونتگ لیتحل ،یعیطب طیساختار مح لیاستان و شهرستان، تحل یتجمعی– یاقتصاد

کارکردها  یبند تیولوو ا یتوسعه آت یها تیشهرستان در استان،  ظرف گاهینقش و جا لیسکونتگاه ها، تحل نیب وندیها و پ

 یسخنان لیفصاستان به ت یشهرستانها ریبا سا اسیآن درق لیو مطالبات از کانون توسعه شهرستان وتحل یآت یو تخصص ها

 کردند.  انیرا ب

 نمود. یرا معرف یپژوه ندهیساختار مدل آ ،یپژوه ندهیبخش آ ریمد یجلسه دکتر ربان درادامه

درخصوص  یمبسوط یحاتی(توضنترنتی)ا نیبه صورت آنال یعیبوشهرمهندس صن شیدر بخش مشارکت برنامه آما-

که  ینگار ندهیدر بخش آ خصوصه اطالعات داخل آن ب ها و تمینحوه استفاده از آ ت،ی، آدرس سا شیآما تیسا یمعرف

شده  هیههر شهرستان بطور جداگانه ت یبرا مت(که درآن قسی)دلف یپرسشنامه ا ستیبا یمسئوالن و کارشناسان م ران،یمد

های در انتداده شد.  حیهر بخش هم توض یتخصص یها نمود و در ادامه  نحوه مشارکت در پانل انیب  ند،ینما لیرا تکم

 نیگزیجا نقش هیارا ایو یبند تیالو یشهرستان وکسب نقطه نظرات حاضران برا یاصل  یها تخصصارایه مشاور آمایش 

 گردید . هیارا ریبه شرح ز

 پتانسیل ها/ظرفیت های راهبردی آتی

 زیی ر وربانهمسازمان مدرییت 

 استان   بوشهر
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حمل و نقل و ارتباطات در مقیاس جهانی و حوزه خلیج فارس )ظرفیت دخیره سازی و انتقال نفت کشورهای حاشیه -1

 خلیج فارس با توجه به موقعیت ویژه جزیره خارک( 

افزایش ظرفیت توسعه عملکرد گردشگری، بازرگانی، تفریحی و ... بواسطه کاهش سهم نفت از اقتصاد کشور و -2

 ز آن به منطقه مکرانانتقال بخشی ا

ظرفیت محسوس توسعه گردشگری تخصیی در منابع مختلف با توجه به اتصال جزیره به دو کانون اصلی گردشگری -3

 استان گناوه و بوشهر و امکان افزایش ظرفیت فضایی از طریق جزیره خارگو

ورهای حاشیه فتی فالت قاره( و کشظرفیت توسعه خدمات مهندسی و پشتیبانی به منطقه عسلویه و هرمزگان )منطقه ن-4

 خلیج فارس 

 پارسیان -ظرفیت حمل و نقل دریایی و بانکرینک در راستای کریدور خارگ عسلویه و خارگ-5

  

 اولویت بندی تخصص  های آتی عملکردی شهرستان

ان و منطقه استمرکزیت علم و فناوری در حوزه های زیست فنآوری دریا، بیو تکنولوژی، و کلیه زمینه های مزیتی -1

 جنوب وجنوب غرب کشور

 بازرگانی تجاری و تخصصی در محور های کلیدی متناسب با پسکرانه ویژه استان و توسعه زیرساخت راه آهن-2

 خدمات برتر درمانی، ورزشی، فرهنگی، تجاری، تفریحی و توریستی-3

 صنایع دانش بنیان در کلیه عرصه های مزیتی شیالت، برق و الکترونیک، مواد و متالوژی، صنایع دریایی-4 

 خارک-گناوه-گردشگری و خدمات تفریحی و توریستی و مکمل با مثلث دریایی بوشهر-5

 ، امارات-خارک و کنگان ، کریدور بوشهر-حمل و نقل دریایی ، بانکرینگ و کریدور همکاری بوشهر-6

حمل و نقل و ارتباطات در حوزه صادرات نفت و مشتقات نفتی کشور و کشورهای حاشیه خلیج فارس )قطب -7

 صادرات نفتی منطقه(

 :نمودند هیارا ریکانون توسعه شهرستان  تقطه نظرات مطروحه خودرا  به شرح زمحترم یمشاور اعضااتمام ارایه  از پس

 فناوری دریا ، بیو تکنولوژی دریایی  و طب دریایی تاکید گردید.بر محور علم وفناوری با اولویت زیست 

،و (انشهرست استراتژیک جزایر یکی از) تاکید  بر ظرفیت مناطق ویژه ای درشهرستان از جمله جزیره شیف -

 گردشگری فرهنگی .
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ت اینده سازمان مدیریمقرر گردید فرمانداری بوشهر اطالعات مورد نیاز مربوط به آمایش و شهرستان را از طریق نم-

 و برنامه ریزی دریافت نماید.

ساختار اطالعات مربوط به برنامه آمایش تشریح و عنوان شد که اطالعات مربوط به جمعیت، اقتصاد جمعیت وغیره -

 نمطابق با سرشماریهای نفوس و مسکن و سایر داده ها بر پایه اطالعا ت دستگاه های اجرایی تهیه وتنظیم شده است. برای

اساس مقرر گردید در صورت وجود اطالعات  خاص درحوزه فرمانداری این اطالعات از طریق سازمان مدیریت به 

 فرمانداری تحویل گردد.

 گردد. رزابرگ یجلسه مجدد یقرر شد درصورت اعالم فرماندارم -

 شهرستان، اجتماعی مسائل توجه به جایگاه -

  بوشهر اتمی اهمیت  نیروگاه-

  ...( و سیاسی فرهنگی، ادبی، شاخص هایچهره) بوشهر غنای تاریختوجه به  -

 

 

 اسامی حاضرین:

 و تیم تلفیق مشاور نیو مسئول رانیمد ریو ساعمرانی فرمانداری بوشهر  خانم مهندس قربانی معاونت محترم 

 دستور جلسه آتی: 
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 فرمانداری تنگستان

 

 
 فرمانداری بوشهر
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 فرمانداری گناوه

 
 فرمانداری دیلم
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 فرمانداری دشتی

 
 فرمانداری دشتستان
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 فرمانداری عسلویه

 
 فرمانداری جم
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 فرمانداری کنگان

 
 فرمانداری دیر
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 :  3پیوست شماره   -4

 25/42/95مشارکتی ( در بوشهر مورخ :  –مستندات برگزاری همایش استانی ) آموزشی 

استان  ندهیتوسعه آ یشده برا ییاهداف شناسامحورهای توسعه و برنامه، در بخش دوم  یبخش آموزش افتنی انیاز پا پس

 نمودند. انیب محورهای اهداف مذکوربه بحث گذاشته شد و هر کدام از حضار نظر خود را در مورد 
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 رتوسعه استان بوشه ندهیآ کردیبا رو یمنطقه ا ینگار ندهیکارگاه آلیست شرکت کنندگان در 
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 : 4پیوست شماره   -5

 مستندات برگزاری پانل های تخصصی در خصوص احصای اهداف 

مستندات پانل های تخصصی برگزار شده در استان به جهت احصای اهداف و چشم انداز آتی استان در ادامه این پیوست 

 ارائه شده است : 

 شده در جهت احصای اهداف در مشارکت سطح محدود انل های برگزار پ : 74جدول 

 مکان برگزاری تاریخ عنوان جلسه ردیف

 سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 27/44/95 پانل تبیین چشم اندازکالن و ماموریت های استان 1

 سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 22/44/95 پانل تجارت و بازرگانی 2

 سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 22/44/95 گردشگریپانل تخصصی  3

 سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 22/44/95 پانل تخصصی نفت،گاز،انرژی و مناطق ویژه 4

 سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 29/44/95 پانل علم و فناوری 5

 استان بوشهرسازمان برنامه و بودجه  29/44/95 فرهنگی -پانل اجتماعی 6

 سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 15/46/95 پانل تخصصی نظام تصمیم گیری  7

 سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 15/46/95 پانل تخصصی ساختار طبیعی و محیط زیست 2

 سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 15/46/95 پانل تخصصی نظام تصمیم گیری 9

 سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 15/46/95 ساختار طبیعی و محیط زیستتخصصی پانل  14
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24/40/35مورخ پانل تبیین چشم اندازکالن و ماموریت های استان  

 
 95/34/33چشم اندازکالن و ماموریت های استان مورخ

 

 
 95/34/33چشم اندازکالن و ماموریت های استان مورخ



تحل  یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یمشارکت شهروند لی و 
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  م 5002212B0021300309RE103960629:  گزارشکد  

 

 
 

 



تحل  یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یمشارکت شهروند لی و 
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  م 5002212B0021300309RE103960629:  گزارشکد  

 

 



تحل  یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یمشارکت شهروند لی و 
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  م 5002212B0021300309RE103960629:  گزارشکد  

 

 

 استان بوشهرآمایش صورتجلسه ، هماهنگی ربانهم 

 

   

 1از  1صفحه:  سازمان برنامه وبودجه استان بوشهر: مکان 13:44الی 46:44ساعت: 24/40/1335تاریخ:  35  شماره:

 موضوع جلسه: پانل تبیین چشم اندازکالن و ماموریت های استان

 
 مطرح شده اهم موارد

 تیستان، وضعا تیوضع لیحاصل از اطالعات تحل یبوشهر درخصوص دستاوردها شیبرنامه آما ریمد انیابتدا دکتر احمد

دکتر ربانی مدیر بخش آینده نگاری درخصوص اهداف و چشم انداز استان  سپسصحبت نمود. استان و شهرستان  ندهیآ

 را مطرح  یدموار
در خصوص مبانی نظری و مفاهیم چشم انداز توسعه منطقه ای در فرآیند آینده نگاری توضیحاتی   در ادامه دکتر رفیعیان

بیان نموده و به تشریح فرآیند تدوین چشم انداز  استان و عناصر آن در پروسه مطالعاتی برنامه آمایش استان بوشهر پرداختند. 

چنین نقش استان در سطح ملی و منطقه ای بر اساس سپس چشم انداز های استان بوشهر بر اساس اسناد فرداست و هم

ت و گزارشات که بر اساس مطالعات اسناد فرادسدست آمده برای استان بوشهر ه بیشترین تکرار ارائه گردید و تخصص های ب

ال ه با اعمانداز قرائت گردید ک ه چشمنیوضع موجود بود ارائه گردید. در جمع بندی تخصص های استان ، پیش نویس بیا

 تغییراتی در برخی موارد آن متن نهایی آن به قرار ذیل مورد اجماع حاضرین قرار گرفت : 

 توسعه آینده استانرویکرد پایه 
بین ملی و  ای ه بر فناوری های نوین و ارتقای شبکه همکاری در پیوند با پهنه سرزمین ، مبتنی  ریا محور پایدار  د توسعه 

 المللی
 بیانیه چشم انداز

ی و سواحلی پاک و  فراملدر مقیاس ملی و  پیشرفتهبا بنادر  توسعه یافته و پایداراستان بوشهر منطقه ای است  1414در سال 

  .از گردشگران خارجی و داخلی مملو

صنایع  نفت و گاز و ،در زمینه انرژی آموزش و توسعه فناوریدر  در این سال استان بوشهرجایگاه اول منطقه خاورمیانه

در این سال توزیع عادالنه فعالیت و خدمات و توسعه ای متعادل در سرتاسر فضای استان شکل  وشیمی را داراست.پتر

 خواهد گرفت .
ب و برخوردار که در سایه توسعه تجارت، فناوری ، صنایع و خدمات اجامعه ای است سالم، شاد1414جامعه استان بوشهر در 

 .دکنامیابی میداری و کرپیشرفته همواره  احساس برخو

 : اسامی حاضرین 

 طبق لیست ذکر شده در باال

 

 دستور جلسه آتی: 

 و بودهج  ربانهمسازمان 

 استان   بوشهر



تحل  یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یمشارکت شهروند لی و 
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  م 5002212B0021300309RE103960629:  گزارشکد  

 

 

 استان بوشهرآمایش صورتجلسه ، هماهنگی ربانهم 

 

   

 1از  1صفحه:  بوشهرسازمان برنامه و بودجه استان  مکان:  14:44الی 46:44ساعت: 26/40/1335تاریخ:  33  شماره: 

 پانل تخصصی تجارت و بازرگانی موضوع جلسه: 

 
 مطرح شده اهم موارد

 تیستان، وضعا تیوضع لیحاصل از اطالعات تحل یبوشهر درخصوص دستاوردها شیبرنامه آما ریمد انیابتدا دکتر احمد

اهداف و مبانی  روش شناسیدکتر ربانی مدیر بخش آینده نگاری درخصوص  سپسصحبت نمود. استان و شهرستان  ندهیآ

مهندس ساالری مشاور اقتصادی درخصوص اقتصاد  و تجارت ی را مطرح و درادامه دمواربخش تجارت و بازرگانی 

 دراستان و مزیت های آن صحبت نمودند.

رسی مورد برمطرح شده مقرر گردید اهداف و   مدیران و کارشناسان حاضر درجلسه نظرات خود را بیان کردنددرادامه 

سال رقرار گیرد و مجدد به منظور تایید و نهایی نمودن برای صاحب نظران حاضر در جلسه جهت امشاور کارشناسان 

 گردد

 برخی از اهداف حاصل از جمع بندی نظرات حاضران که توسط مسئول پانل جمع آوری گردیده شامل موارد زیراست:

  بنادر استان از ظرفیت بنادر کشورافزایش سهم 

 تبدیل شدن به قطب ارائه خدمات پشتیبان به کشتی های خارجی و داخلی 

 تجاری پذیری رقابت در استان توان ارتقای 

 بازرگانی و جهانی کارکردهای در بوشهر، بندر اقتصادی نقش و جایگاه باالبردن 
  تجاری و بین المللیحفظ و ارتقاء جایگاه برتر استان بعنوان قطب مبادالت 
 توسعه صادرات غیرنفتی 

  

  اسامی حاضرین :

 طبق لیست پیوست

 دستور جلسه آتی: 

 

 و بودهج  ربانهمسازمان 

 استان   بوشهر



تحل  یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یمشارکت شهروند لی و 
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  م 5002212B0021300309RE103960629:  گزارشکد  

 

 
 

 



تحل  یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یمشارکت شهروند لی و 
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  م 5002212B0021300309RE103960629:  گزارشکد  

 

26/40/35مورخ پانل تجارت و بازرگانی  

 

 22/44/95پانل تجارت و بازرگانی مورخ

 

 22/44/95پانل تجارت و بازرگانی مورخ

 



تحل  یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یمشارکت شهروند لی و 

 

272 

  م 5002212B0021300309RE103960629:  گزارشکد  

 

 

 

 

26/40/35مورخ پانل نفت، گاز، انرژی و مناطق ویژه  

 

26/40/35مورخ پانل نفت، گاز، انرژی و مناطق ویژه  

  

 

26/40/35مورخ پانل نفت، گاز، انرژی و مناطق ویژه  
 

 



تحل  یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یمشارکت شهروند لی و 
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  م 5002212B0021300309RE103960629:  گزارشکد  

 

 

 
 

 استان بوشهرآمایش صورتجلسه ، هماهنگی ربانهم 

 

   

 2از  1صفحه:  مکان: سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 13:44الی 14:34ساعت: 26/40/1335تاریخ:    34شماره: 

 پانل تخصصی نفت، گاز، انرژی و مناطق ویژه موضوع جلسه:

 
 مطرح شده اهم موارد

 تیستان، وضعا تیوضع لیحاصل از اطالعات تحل یبوشهر درخصوص دستاوردها شیبرنامه آما ریمد انیابتدا دکتر احمد

دکتر ربانی مدیر بخش آینده نگاری درخصوص روش شناسی و مبانی اهداف  سپسصحبت نمود. استان و شهرستان  ندهیآ

و مهندس جودت سرگروه زیرساخت درخصوص منابع نفت و گاز و انرژی بخش تجارت و بازرگانی مواردی را مطرح 

 استان بوشهر و برنامه آتی نظرات خود را بیان کردند.

مقرر گردید اهداف مطرح شده مورد بررسی و  کارشناسان حاضر درجلسه نظرات خود را بیان کردند درادامه مدیران و

 .کارشناسان قرار گیرد و مجدد به منظور تایید و نهایی نمودن برای صاحب نظران حاضر در جلسه جهت ارسال گردد

 وری گردیده شامل موارد زیراست:برخی از اهداف حاصل از جمع بندی نظرات حاضران که توسط مسئول پانل جمع آ 

 

  ارتقای سهم استان از صنایع نفت و گاز 

 ه سازی پیامدهای منفی نفت و گاز  بر توسعه استان یتکم 

 مینفت ، گاز و پتروشی دستی پایین صنایع ملی قطب عنوانه ب استان برتر جایگاه ارتقاء و حفظ 

 یشینه سازی اثرات توسعه صنایع نفت و گاز بر توسعه فضایی استان پ 
 دستیابی به سطح اول کشور در زمینه انرژی های نوین 

 

 

 

 اسامی حاضرین:

 طبق لیست پیوست

 دستور جلسه آتی: 

 

 

 و بودهج  ربانهمسازمان 

 استان   بوشهر



تحل  یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یمشارکت شهروند لی و 
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  م 5002212B0021300309RE103960629:  گزارشکد  

 

 
 



تحل  یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یمشارکت شهروند لی و 
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  م 5002212B0021300309RE103960629:  گزارشکد  

 

 
۲2/۰0/59مورخ  گردشگریتخصصی پانل   

 
 

 
۲2/۰0/59مورخ  گردشگریتخصصی پانل   

 

 
۲2/۰0/59مورخ  گردشگریتخصصی پانل   

 
 



تحل  یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یمشارکت شهروند لی و 
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  م 5002212B0021300309RE103960629:  گزارشکد  

 

 

 استان بوشهرآمایش صورتجلسه ، هماهنگی ربانهم 

 

   

 1از  1صفحه:  مکان: سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 16:44الی 13:34ساعت: 26/40/1335تاریخ:    36شماره: 

 پانل تخصصی گردشگری موضوع جلسه:

 
 مطرح شده اهم موارد

 تیستان، وضعا تیوضع لیحاصل از اطالعات تحل یبوشهر درخصوص دستاوردها شیبرنامه آما ریمد انیابتدا دکتر احمد

دکتر ربانی مدیر بخش آینده نگاری درخصوص روش شناسی و مبانی اهداف  سپسصحبت نمود. استان و شهرستان  ندهیآ

بخش تجارت و بازرگانی مواردی را مطرح و جناب دکتر موحد به بیان ویژگی ها و انواع گردشگری در استان و وضعیت 

ابق با مطگردشگران وارد شده و خارج شده در سطح استان پرداخته و مزیت های گردشگری شهرستان های استان را 

 تخصص های نسبی شهرستان بر اساس مطالعات اولیه ارائه نمودند 

درادامه مدیران و کارشناسان حاضر درجلسه نظرات خود را بیان کردند و مقرر گردید اهداف مطرح شده مورد بررسی 

 ردد.ت ارسال گکارشناسان قرار گیرد و مجدد به منظور تایید و نهایی نمودن برای صاحب نظران حاضر در جلسه جه

 :برخی از اهداف حاصل از جمع بندی نظرات حاضران که توسط مسئول پانل جمع آوری گردیده شامل موارد زیراست

 

  1درجه  یبه مل 2درجه  یاز مل یاستان در گردشگر گاهیجا ارتقای •

 مجاور یها )منطقه جنوب کشور(  استان یبوشهر به مقصد گردشگر لیتبد •

 در استان  یگردشگر یها رساختیو توسعه عادالنه ز عیتوز •

 سواحل یگردشگر ییفضا یمنطقه بند •

  یطیمح ستیز کردیحالل )خارکو( با رو یمنطقه آزاد گردشگر جادیا •

 

 

 :اسامی حاضرین

 طبق لیست پیوست 

 دستور جلسه آتی: 

 

 

 

 و بودهج  ربانهمسازمان 

 استان   بوشهر



تحل  یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یشهروندمشارکت  لی و 
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  م 5002212B0021300309RE103960629:  گزارشکد  

 

 
 



تحل  یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یمشارکت شهروند لی و 
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  م 5002212B0021300309RE103960629:  گزارشکد  

 

 

25/04/55مورخ  علم وفناوریتخصصی پانل   

 
 29/44/95وفناوری مورخ پانل تخصصی علم 

 
 29/44/95پانل تخصصی علم وفناوری مورخ 

 

 



تحل  یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یمشارکت شهروند لی و 

 

279 

  م 5002212B0021300309RE103960629:  گزارشکد  

 

 

 استان بوشهرآمایش صورتجلسه ، هماهنگی ربانهم 

 

   

 1از  1صفحه:  مکان:سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 12:44الی 14:44ساعت: 23/40/35تاریخ:    33شماره: 

 تخصصی علم و فناوریپانل  موضوع جلسه: 

 
 مطرح شده اهم موارد

 تیستان، وضعا تیوضع لیحاصل از اطالعات تحل یبوشهر درخصوص دستاوردها شیبرنامه آما ریمد انیابتدا دکتر احمد

دکتر ربانی مدیر بخش آینده نگاری درخصوص روش شناسی و مبانی اهداف  سپسصحبت نمود. استان و شهرستان  ندهیآ

لم و فناوری ویژگی های نظام عبه بیان  دکتر سید سپهر قاضی نوری نائینی بخش تجارت و بازرگانی مواردی را مطرح و 

 ای نظام فناوری ارائه کردند . هو همچنین ماهیت و ویژگی های آن پرداختند و مثال های روشنی از جنبه 

درادامه مدیران و کارشناسان حاضر درجلسه نظرات خود را بیان کردند و مقرر گردید اهداف مطرح شده مورد بررسی 

 کارشناسان قرار گیرد و مجدد به منظور تایید و نهایی نمودن برای صاحب نظران حاضر در جلسه جهت ارسال گردد.

 مع بندی نظرات حاضران که توسط مسئول پانل جمع آوری گردیده شامل موارد زیراست:برخی از اهداف حاصل از ج

 های دریا محور  تبدیل استان به قطب فناوری 

 گانه )تجارت، حمل و نقل، نفت و گاز، کشاورزی،  7های دانش بنیان  حوزه های  توسعه هدفمند  شرکت

 شیالت، صنایع دریایی و گردشگری(
 تبط با پرورش جلبک ریزتوسعه فناوری های مر 

 حمایت و تشویق در زمینه راه اندازی انجمن ها و کنسرسیوم های تخصصی علم و فناوری در استان 

 های سطح ملی در استان بوشهر بهبود نظام تولید دانش از طریق جذب شعب مراکز پژوهش و دانشگاه 
 

 : اسامی حاضرین

 طبق لیست پیوست

  :دستور جلسه آتی

 

 

 

 و بودهج  ربانهمسازمان 

 استان   بوشهر



تحل  یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یمشارکت شهروند لی و 

 

224 

  م 5002212B0021300309RE103960629:  گزارشکد  

 

 
 



تحل  یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یمشارکت شهروند لی و 

 

221 

  م 5002212B0021300309RE103960629:  گزارشکد  

 

23/40/35مورخ  فرهنگی –اجتماعی تخصصی پانل   

 

 
 29/44/95فرهنگی مورخ  –پانل تخصصی اجتماعی 

29/44/95فرهنگی مورخ  –پانل تخصصی اجتماعی   



تحل  یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یمشارکت شهروند لی و 

 

222 

  م 5002212B0021300309RE103960629:  گزارشکد  

 

 
 

 استان بوشهرآمایش صورتجلسه ، هماهنگی ربانهم 

 

   

 1از  1صفحه:  مکان:سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 13:44الی 10:44ساعت: 23/40/35تاریخ:    144شماره: 

 فرهنگی -تخصصی اجتماعی پانل  موضوع جلسه: 

 
 مطرح شده اهم موارد

 

 تیستان، وضعا تیوضع لیحاصل از اطالعات تحل یبوشهر درخصوص دستاوردها شیبرنامه آما ریمد انیابتدا دکتر احمد

دکتر ربانی مدیر بخش آینده نگاری درخصوص روش شناسی و مبانی اهداف  سپسصحبت نمود. استان و شهرستان  ندهیآ

ی برنامه آمایش توضیحات دکتر محمدی سرگروه اجتماعی و فرهنگی  بخش تجارت و بازرگانی مواردی را مطرح و 

 یه نمودند. درخصوص سرمایه اجتماعی و تکمیل پرسشنامه و اطالعات به دست آمده ارا

درادامه مدیران و کارشناسان حاضر درجلسه نظرات خود را بیان کردند و مقرر گردید اهداف مطرح شده مورد بررسی 

 کارشناسان قرار گیرد و مجدد به منظور تایید و نهایی نمودن برای صاحب نظران حاضر در جلسه جهت ارسال گردد.

 

 ران که توسط مسئول پانل جمع آوری گردیده شامل موارد زیراست:برخی از اهداف حاصل از جمع بندی نظرات حاض

 

 پویا سازی جامعه مدنی 

 بهبود و افزایش نشاط اجتماعی 

 اجتماعی عدالت و رفاه به دستیابی 
 جلوگیری از مهاجرت نخبگان بومی 
 بسترسازی مشارکت زنان در امور اجتماعی فرهنگی 
  استانبهینه سازی عوارض اجتماعی توسعه صنعتی در 

 

 
 

 : اسامی حاضرین

 طبق لیست پیوست

  :دستور جلسه آتی

 و بودهج  ربانهمسازمان 

 استان   بوشهر
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