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چكيده
مسئلهشناسى ،مشخص نمودن صورت مسايل ،طبقهبندى آنها و ترسيم چارچوبي از وضع موجود جهت نيل به آينده مطلوب و
مورد انتظار مىباشد و از پراکندهکارى ،سطحىنگرى ،تکبعدىنگرى و نيز بلندپروازىهاى غير واقعبينانه جلوگيري ميکند .از اين
رو الزم است با درک صحيحي از چيستي مسائل و مشكالت ،براي حل آنها چارهجويي کرد .در اين راستا به مسئله شناسي
استان بوشهر به عنوان يكي از استانهاي راهبردي کشور پرداخته شده است که به رغم برخورداري از موقعيت ژئوپلتيكي و
قابليتها و توانمنديهاي توسعه همه جانبه در زير بخشهاي اقتصادي و تجاري و در بخشهاي مختلف داراي مسائل ،مشكالت و
چالشهايي ميباشد که حرکت توسعه را در اين استان کند و آن را جزو استانهاي کمتر توسعه يافته قرار ميدهد .پژوهش
حاضر از نظر روش شناسي ،توصيفي  -تحليلي و از نظر نوع هدف ،کاربردي است .جهت تدوين ساختار مقاله از مطالعات اسنادي
و روش پانل استفاده گرديده است .بدين ترتيب که ابتدا به تعريف دقيق و شفافي از هر يک از مفاهيم مسئله ،مشكل و چالش
پرداخته شده است تا تفاوت ميان آنها آشكار و درک صحيحي از نحوه دسته بندي موارد در اين سه گروه بدست آيد .سپس
مسائل اساسي استان بوشهر شناسايي و اولويت بندي ميشوند و در پايان تمامي موارد استخراج شده از اسناد مختلف با استفاده
از روش پانل در قالب سه دسته مسئله ،مشكل و چالش دسته بندي ميگردند.
واژهگان کليدي :مسئله ،مشکل ،چالش ،روش پانل ،استان بوشهر
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مقدمه
مدیریت و برنامهریزی آمایش سرزمین ،توزیع فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی ،جمعیتی و ظرفیتهای آشکار و پنهان با
توجه به تحوالت و دگرگونیهای زمان و نیازهاست كه عمدتاً با دیدی درازمدت و به منظور بهرهبرداری بهینه از امکانات
آن و همچنین هویدا كردن نقش و مسئولیت خاص هر منطقه بر اساس توانمندیها و قابلیتهای آن به طور هماهنگ با
دیگر مناطق است .فرآیند تهیه طرح آمایش به سه مرحله "سازماندهی مطالعات""،بررسی وضع موجود و قابلیت سنجی"
و "آینده نگری" تقسیم میشود (خنیفر 0 :1805 ،و .)18
در مرحله "بررسی وضع موجود و قابلیت سنجی" یکی از مهمترین بخشهای مطالعاتی ،مسئلهشناسی میباشد .منظور
از مسئلهشناسى ،مشخص نمودن صورت مسایل ،طبقهبندى آنها و ترسیم چارچوبی از وضع موجود جهت نیل به آینده
مطلوب و مورد انتظار مىباشد .البته این امر چیزى نیست كه یکبار و براى همیشه انجام گیرد .بلکه ماهیتى پویا و سیال
دارد كه الزم است همراه با حركت در مقاطع مختلف ،مورد بازاندیشى ،ترمیم و اصالح قرار گیرد .مسئلهشناسى بر اساس
تحلیلى كه از زمینهها و بستر مسایل به دست مىدهد ،جهت اصلى كار را در هر مقطع مشخص و زمینه را براى
پیشگیرى از انفعال در قبال امواج مقطعى و عملیاتى نمودن اهداف كالن در یک روند معقول ،فراهم مىسازد .همچنین
با تفکیک محورهاى اصلى از شاخههاى فرعى و وزندهى مناسب به هر موضوع ،انسجام علمى و انضباط اجرایى
بیشترى ایجاد و طبقهبندى واقعبینانهترى از اولویتها در اختیار قرار مىدهد.
فقدان یک سیستم كارآمد براى شناسایى و طبقهبندى مسایل ،و عمل كردن بر اساس ذهنیت مدیران و روند گذشته،
سبب عدم پیشبینى و ابتکار عمل در مواجهه با تغییرات و شرایط جدید اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگى می شود .این
نقیصه باعث مىشود قادر به برنامهریزى بنیادى و درازمدت نبوده و در نتیجه زیرساختهاى تشکیالتى و اجرایى و
عقبههاى علمى و آموزشى از ثبات كافى براى تجهیز و هدایت هدفمند امور برخوردار نباشند.
یکى از عناصر اصلی و ضرورتهای برنامهریزى ،جامعنگرى است .پیشروى در یک جبهه بدون اطالع از جبهههاى
دیگر و بدون برخوردارى از دید كالن نسبت به موقعیت ،شرایط محیط و چالشهاى احتمالى ،نتیجه نامطلوبی در بر
خواهد داشت .از این رو از مهمترین اهداف مسئله شناسی ،تالش براى رسیدن به یکنگرش جامع با توجه به فلسفه
وجودى طرح و اهداف مدنظر آن است به نحوى كه در این رابطه یک نقشه كلى بدست آید و جایگاه هر مسئله در آن
قابل دستیابى باشد .در این صورت به همه عرصهها و ابعاد مسایل توجه كافی میشود و مانع پراكندهكارى و فعالیتهاى
موازى شده كه این امر مىتواند زمینهساز تخصصىتر نمودن كارها و گسترش عمقى موضوع گردد.
در این راستا به مطالعه و بررسی تجارب حاصل از مطالعات امایش استان بوشهر پرداخته میشود .استان بوشهر یکی از
استانهای استراتژیک كشور محسوب میگردد .به طوری كه میزان ذخیره نهایی میادین نفتی استان ،حدود  99میلیارد
بشکه برآورد گردیده كه نزدیک به  02درصد از مجموع ذخایر نفت كشور میباشد و همچنین بیش از  02درصد ذخایر
گاز طبیعی كشور در حوزه سرزمینی استان بوشهر واقع شده است .از منظر اقتصادی نیز بر طبق آخرین اطالعات موجود
در مركز آمار ایران ،استان بوشهر از لحاظ میزان سهم در محصول ناخالص داخلی رتبه قابل توجهی در میان استانهای
كشور را دارد .به رغم اینکه استان بوشهر قابلیتها و توانمندیهای توسعه همه جانبهای در زیر بخشهای اقتصادی و
تجاری شامل انرژی ،پتروشیمی ،صنایع دریایی ،مناطق آزاد و ویژه ،شاخصهای عشایری ،گردشگری ،صنایع دستی،
كشاورزی ،صنعت و همچنین موقعیت ژئوپلتیکی را دارا میباشد ،متاسفانه در بخشهای مختلف دارای مسائل ،چالشها و
مشکالتی میباشد كه حركت توسعه را در این استان كند و آن را جزو استانهای كمتر توسعه یافته قرار میدهد.
با توجه به این كه یکی از اصلیترین اهداف طرح آمایش استان بوشهر ،ترسیم آیندهای مطلوب برای استان میباشد،
الزم است به شناسایی عوامل محدود كنندهی توسعه استان پرداخته شود تا بتوان از طریق درک صحیح از چیستی
مسائل و مشکالت ،برای حل آنها چاره جویی كرد.

برنامه ريزي با رويكرد مساله شناسي ،نگرشي نوين در برنامهريزي منطقه اي  - ...احمديان و عبداله

61

در ارتباط با مسائل و مشکالت استان بوشهر ،مطالعاتی توسط محققین و پژوهشگران انجام شده كه در پژوهش حاضر
مورد استفاده قرار گرفته است .در سال  ،1800فائزه تركیان فر و همکاران در پژوهشی تحت عنوان "ارزیابی آثار محیط
زیستی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر خط ساحلی خلیج فارس در استان بوشهر" بیان میكنند كه احداث طرح
پارس جنوبی از دیدگاه محیط زیست در ساحل خلیج فارس به هیچ وجه قابل تأیید نبوده و آثار مخرب و غیرقابل جبران
در منطقه ایجاد میكند .همچنین در سال  ،1852پژوهشی تحت عنوان "بررسی آثار اجتماعی قطبهای رشد صنعتی بر
توسعه پایدار محلی (مطالعه موردی قطب رشد صنعتی عسلویه)" توسط موسی عنبری و احمد مالكی انجام گرفت كه در
نشریه توسعه محلی (روستایی -شهری) به چاپ رسید .در این پژوهش پیامدهای ناشی از ایجاد قطب رشد صنعتی در
عسلویه و تأثیر آن بر شاخص های توسعه پایدار محلی مورد بررسی قرار گرفته است .علی زنگیآبادی و محمدجاسم
شاهسونی در سال  ،1851پژوهشی را تحت عنوان "تحلیل فضایی تأثیرات احداث نیروگاه هستهای بر ساختار كالبدی
شهر بوشهر" انجام دادهاند كه در فصلنامه پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی به چاپ رسید .در این پژوهش
تأثیر تأسیس نیروگاه اتمی بوشهر بر روند توسعه این شهر بررسی شده است.

مباني نظري تحقيق
در این بخش ،به تبیین و بررسی مفاهیم سه گانه مسئله ،مشکل و چالش پرداخته شده است.
مسئله
"مسئله" از نظر لغوی به معنی حاجت ،مطلب ،درخواست تعریف شده است (عمید .)1118 :1808 ،مسئله به عنوان
مشکل جدی ،نیازمند توجه و تفکر است و گاهی نیز از شرایط مشکل به عنوان مسئله یاد شده است .عالوه بر آن ،به
چیزی كه سبب ایجاد مشکالت و زحمات می گردد نیز مسئله اطالق میشود (.)McArthur,1981: 138 &256
وبر نیز در تعریفی مشابه ضمن بیان اینکه ،مسائل برنامهریزی مسائل رام نشدنی 1هستند و هر مسئله رام نشدنی میتواند
نشانهای برای مسئله دیگر باشد ،فاصله میان وضعیت امور آنچنان كه هست و آنچنان كه باید باشد را مسئله میخواند
(.)Webber,1973:166

مسئله ممکن است نتیجه یک رشته نیازهای عملی یا نظری باشد .تمایالت و ارزشهای معنوی خود پژوهشگر نیز یکی
از عوامل دخیل در انتخاب مسئله است (تاجداری .)02 :1851 ،همچنین مسئله را میتوان عدم توانایی در تبدیل دادهها
به اطالعات و اطالعات به دانش در رابطه با پدیدهها ،رویدادها ،امور ،اشیاء و ...دانست.
بررسی رابطه بین حداقل دو متغیر (مفهوم ،پیوند ،پدیده و )...و یا بیشتر (وجود و چگونگی آن) را مسئله گویند( .اكاف،
 .)00 :1811به بیان دیگر ،مسئله را میتوان به هم خوردن و از توازن خارج شدن رابطه و مبادله بین اجزاء تشکیل دهنده
سیستم (كه در آن صورت با مسائل درونی سر و كار خواهیم داشت) از یک سو ،و نامتوازنی در رابطه و مبادالت بین
سیستم یا اجزاء تشکیل دهنده آن با محیط و با سیستمهای همگن و شامل (كه در این صورت با مسائل بیرونی سیستم
مواجه خواهیم بود) از سوی دیگر دانست (چرچمن.)89 :1819 ،
از آن جا كه پیوندها در پدیدهها ،رویدادها ،امور اشیاء و ...متعدد و متنوعاند ،لذا رابطهها نیز از تعدد و تنوع برخوردارند .در
یک پدیده ممکن است پیوندهایی از نوع :ساختاری ،كاركردی ،مکانی ،دسترسی ،كنترل و غیره وجود داشته باشد .بر این
اساس میتوان گفت كه رابطههای مطرح در پیوندها نیز انواع نام برده شده را میتوانند دارا باشند .بنابراین حالتهای
نامتوازن رابطه نیز كه به آنها مسئله گفته شد در یک پیوند از تعدد و تنوع برخوردار خواهند بود .به این دسته از مسائل،
مسائل واقعی (بنیانی یا واقعی) گفته میشود .از آنجا كه منشا بروز و ظهور مسائل این چنینی ،روابط بین متغیرهاست به
1. Wicked Problems
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آنها مسائل مبتنی بر روابط گفته می شود .این نوع مسائل (برهم خوردگی بین متغیرها) كه متوجه رابطه محمل و جریان
میباشند ،خود را با عالئم و نشانههایی چون شدت ،ضعف ،كهنگی ،فرسودگی و ...جریان و محمل نمایان میدارند.
باالخره دسته دیگر ،مسائل مبتنی بر علل احتمالی وقوع (حادثه) هستند .دراین خصوص همان طوركه عنوان شد محیط،
نقش واسطه را در برقراری رابطه بین متغیرهای پیوند بر عهده دارد .محیط بر متغیرها و رابطه آنها تاثیر میگذارد و از
آنها نیز ،تاثیر میپذیرد .تاثیر گذاری و تاثیر پذیری متغیرها و رابطه از محیط و برعکس به نظر میرسد به سبب امکان
ایجاد و برقراری رابطه بین متغیرها و برعکس جلوگیری از برقراری رابطه بین متغیرها باشد .محیط در پدیدهها ،رویدادها،
امور ،اشیاء و ...از تعدد و تنوع برخوردار است .به ترتیبی كه در یک پیوند ممکن است محیطهای گوناگونی وجود داشته
باشد (چون در پیوند تعدد و تنوع رابطه برقرار است) .محیط در پیوند دارای وجوه (مشخصات ،ویژگیها ،خصوصیات و
صفات) گوناگون است .هرگونه تغییر درحدود وجوه سبب تاثیرپذیری محیط از پیوند وتاثیرگذاری محیط برپیوند میگردد.
براساس تعاریف ارائه شده از مساله ،میتوان  8گونه مختلف از مسایل را طبقهبندی نمود كه بنا به خصیصه اصلی آن
یعنی مبتنی بر تفاوتها ،روابط و علل قابل تقسیم بندی است .بدین ترتیب با انواع گوناگونی از مسئله روبرو خواهیم بود،
كه شناسایی و تشخیص صحیح آنها كمک بسیار مهمی را به پژوهشگر خواهد نمود.
مشكل
"مشکل" مركب از مسائل مختلفی است .وقتی مسائل مختلف در ظاهر واحدی تركیب شوند هر كس را به خطا
میكشاند .هر گونه سوال و یا هر چیزی كه شامل شک و تردید ،عدم قطعیت ،باشد میتواند یک مشکل باشد .مشکل
میتواند دارای علتهای زیادی باشد.
به طور كلی میتوان مشکالت را به دو دسته اتفاقی و مزمن تقسیم كرد .مشکالت اتفاقی ،مشخص و روشن هستند .و از
طریق كنترل و شناسایی علت ها و سپس یافتن راه حلها و انجام مناسبترین آنها ،برطرف میشوند .مشکالت مزمن
چندان مشهود نیستند و پذیرفته شده و عادی شدهاند .برای برطرف كردن مشکالت مزمن بایستی از فرآیند بهبود استفاده
كرد .زیرا مشکل در سیستم نهادینه شده است.
بین مشکل و مسئله تفاوت وجود دارد .مشکالت ،شکل ظاهری مجموعهای از مسائل هستند كه عموماً نمود خارجی
عینی دارند و در نگاه كلی و عام بعنوان مشکل ظهور مینمایند .برای حل هر مشکل باید آن مشکل تبدیل به یک یا چند
مسئله شود كه حتما راه حلی دارد و در صورت اتخاذ آن راه حل ،مشکل حل میشود .به عبارت دیگر مشکل دارای علت
های زیادی است كه یک یا چند علت را میتوان به صورت یک مسئله درآورد .مسئله ،جزئی و دقیق تر از مشکل است.
یعنی در آن متغییرهای مستقل و وابسته و سایر متغیرها (مداخله گر ،تعدیل كننده ،كنترل و ناشناخته) مشخص و معلوم
هستند .با این وجود مسائلی كه راه حل آنها یافت نشود بصورت مشکل جلوه مینمایند و میتوانند مشکل ساز باشند.
مسئله در هر دو قسم نظری و عملی با مشکل متمایز است .آنچه مدیران یا دانشمندان ابتدا با آن مواجه میشوند ،غالباً
مشکل است و آن امری است سطحی ،كلی ،ذهنی ،مركب و لذا مبهم ،قابل رؤیت توسط عوام ،فاقد روش بررسی و به
همین دلیل غیرقابل حل .اما وقتی مشکل به مسئله تبدیل گردد ،امری است ژرف ،متمایز ،معین ،عینی ،بسیط ،روشن،
دارای روش بررسی و لذا قابل حل.
در موارد بسیاری از دو مفهوم مسئله و مشکل به جای هم یا هم عرض با هم استفاده میشود .به نظر میرسد كه بین
این دو تفاوت وجود دارد .به این ترتیب ،اگر بپذیریم كه مسئله ،رابطه بر هم خورده بین دو متغیر است ،بر هم خوردگی
رابطه دارای شکلی خواهد بود كه به آن مشکل میگوییم .در واقع "مسئله" به روابط بر هم خورده دو جزء و یا بیشتر
سیستم شهر گفته میشود ،و "مشکل" بر هم خوردگی رابطه حداقل دو جزء را مورد توجه قرار میدهد .اگر "مسئله" رخ

برنامه ريزي با رويكرد مساله شناسي ،نگرشي نوين در برنامهريزي منطقه اي  - ...احمديان و عبداله

63

دهد و تا مدتها شناسایی و حل نشود تبدیل به "مشکل" میشود .در این میان موضوعات نیز قابلیت تبدیل به مسائل را
دارند اما موضو عات همانند مسائل لزوما اثر منفی ندارند.
چالش
با استفاده از معنای لغوی "چالش" و نیز برخی عناصر معناییِ متبادر از كاربرد این واژه در ادبیات اجتماعی امروز ،تعریف
زیر برای چالش قابل ارائه است :شرایط و وضعیت جدیدی كه مسیر آینده جامعه را از بیرون مورد هجوم قرار داده و حفظ
تعادل آن را دچار مشکل و مستلزم تالشی سخت و سرنوشتساز میسازد.
خصوصیات "چالش" در این تعریف عبارتند از :عینیبودن ،جدید بودن وضعیت ،ناظر به آینده ،بیرونیبودن (و غیر ارادی
بودن آن) ،اقتضای تالشی سخت و تعیینكننده كه ناشی از فراگیر بودن و به مبارزهطلبیدن كل جامعه است .با حذف
هركدام از این خصوصیات ،قلمرو معنایی "چالش" گسترش و تعمیمیافته و با برخی واژههای همجوار ،اشتراک پیدا
میكند و تنها در صورت حفظ همه این خصوصیات است كه واژه "چالش" بارِ معنایی خاص و ویژهای پیدا كرده و مرز
آن با واژههای مشابه و همجوار حفظ خواهد شد .البته این تعریف معنای اصطالحیِ تازهای برای "چالش" در زبان فارسی
خواهد بود" .چالش" به این معنی در عرصههای مختلف فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی قابل طرح است و به عرصه خاصی
محدود نمیشود .بنابراین:
 كاستیها ،ضعفها ،نارساییها ،مشکالت و خألهای داخلی ،كنونی و ریشهدار را نمیتوان چالش نامید. مسائل ،پرسشها ،شبهات و ابهامات ذهنی و علمی كه بهطور طبیعی در طول زمان برای جامعه مطرح میشوند ،چالشبه حساب نخواهند آمد .مگر اینكه از نظر فراگیری و تأثیرگذاری ،به وضعیت جدیدی تبدیل گردند كه كل جامعه به
مبارزه طلبیده شود.
 كشمکشها ،تعارضها ،اختالفنظرها و كلنجارهای علمی و نظری درباره مدلها و راهکارهای حل مشکالت ومسائل ،چالش شمرده نمیشوند.
 نمیتوان هر چالشی را تهدید تلقی كرد و هر تهدیدی هم لزوما چالش نیست. هر بحرانی چالش بهحساب نمیآید ولی چالشها را میتوان از بحرانهای كنونی حدس زد. آسیبها ،انحرافها و آفتها فینفسه چالش نیستند ولی میتوانند توانمندی جامعه را در رویارویی با چالشها تحتتاثیر قرار دهند.
 دغدغهها ،نگرانیها و دلمشغولیها از پیامدهای بروز چالشها به شمار میآیند ولی خود ،چالش شمرده نمیشوند. چالشها ،هم خطرآفریناند و هم فرصتساز؛ نهاینكه لزوما خطرساز باشند. موانع و محدودیتهای بیرونی و درونی بهخودیخود چالش شمرده نمیشوند .ولی میتوانند مولود چالشها باشند.در بررسی چالشها و مواجهه با آنها باید روندهای تاثیرگذار را شناسایی و تحلیل كرد و با تاثیرگذاری بر آنها ،خطرات
را كاهش داد .گاه میتوان تهدیدهای بالقوه را به فرصتهای بالفعل تبدیل ساخت و از چالشهای ناخواسته ،بستری برای
پویایی و رشد فراهم كرد .گرچه چالشها موجب بیم میشوند ،ولی همین بیمها و دغدغهها ،عوامل برانگیزندهای برای
دستیابی به راهبردهای نویدبخش خواهند بود.
چنانچه مواجهه با چالشها بر اساس مبانی فکری و چارچوب عملی و رفتاریِ مبتنی بر حقیقت ،عقالنیت و منطق
صورت گیرد ،هرگز چالشها ،به تهدید و بحران تبدیل نخواهند شد و در ارتباط با آنها محلی برای نگرانی و یاس
نخواهد بود .بنابراین باید گفت نقش چارچوبهای فکری و بینشی در مواجهه با چالشها ،بسیار مهم است.
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جمع بندي
واژهها و تقسیم بندیهای متفاوتی در ارتباط با هر یک از مفاهیم مشکل ،مسئله و چالش مطرح شد .در تمامی تعاریف
و طبقه بندیها ،نکته روشن ،متفاوت بودن معیارهای شناخت مسائل از دریچه هدف مطالعه و موضوع بوده است .به این
معنا كه بر اساس نوع هدف ،معیارهای شناخت و دسته بندی متفاوت هستند .بنابراین میتوان این دسته بندی ها را غیر
ثابت و قراردادی و برای رسیدن به اهداف اصلی پژوهش قلمداد كرد و با در نظر گرفتن هدف مطالعات دسته بندیهای
مشخصی را ارائه كرد .شکل ( ،)1چرخه مساله شناسی را در مطالعات نشان میدهد.

شكل  .6چرخه مسأله شناسي در مطالعات

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر نوع هدف ،كاربردی است و از نظر روش شناسی ،توصیفی  -تحلیلی بر پایه مطالعات اسنادی-
كتابخانهای و مشاهدات میدانی میباشد .گردآوری اطالعات بر مبنای اسناد فرادست و با بهره گیری از مقاالت علمی،
كتابها ،گزارشها و اطالعات موجود درسازمانها و نهادهای دولتی و خبرهای مندرج در خبرگذاریها از جمله سایت
خبری اتحاد جنوب 1انجام شده است .بر این اساس ابتدا به دلیل حساسیت مساله شناسی و اثرگذاری و بازتاب آن جهت
تعیین سمت و سو برای صورتبندی اولیه مسائل ،چالشها و مشکالت اصلی توسعه استان ،هر یک از مفاهیم مشکل،
چالش ،مسأله با استناد به منابع و مآخذ موجود ،تعریف عملیاتی شده و با شناخت دقیق عناصر و اجزای اصلی شکل
دهنده ،تفاوت های ماهوی و معنایی میان آنها مشخص و به دسته بندی صحیحی از موارد موجود پرداخته میشود.
سپس مسائل اساسی استان شناسایی و اولویت بندی میشوند .جهت پیشبرد این بخش از پژوهش ،بر اسناد فرادست
تهیه شده ،خبرهای مندرج در خبرگزاریها ،مقاالت و پایان نامههای مرتبط با استان و همچنین نظرات مردمی عنوان
شده در سایت ها و وبالگ های استان مروری میشود.
در پایان نیز با تلفیق خروجیهای حاصله ،تمامی موارد استخراج شده از اسناد مختلف در قالب سه دسته مشکل ،چالش
و مسئله دسته بندی میشوند .بدین منظور از روش پانل 0استفاده شده است .منظور از روش پانل" ،جلسهای است كه با
حضور جمعی از خبرگان و ذینفعان با تمركز در زمینه موضوعات تخصصی مرتبط با پانل تشکیل میشود .پانل با این
هدف تشکیل میشود كه مذاكرات موجب روشنگری و ارائه رهنمودهایی جهت تصمیم گیری و یا سیاست گذاری گردد.
این رهنمودها معموالً باید به صورت صریح و مشخص بیان شوند و مشخص كنند كه چه كارهایی باید انجام شوند،
دالیل انجام آنها چیست و اینکه چه كسانی باید وارد عمل شوند (حسین خان قندهاری و صابری نمین".)110 :1852 ،
)1. www.ettehadjonoub.ir (1394
2. Panel Method

برنامه ريزي با رويكرد مساله شناسي ،نگرشي نوين در برنامهريزي منطقه اي  - ...احمديان و عبداله

26

محدوده مورد مطالعه
استان بوشهر به صورت نواری نسبتاً باریک با  00100/5كیلومترمربع در جنوب غربی ایران و در فاصله  01درجه و 10
دقیقه تا  82درجه و  10دقیقه عرض جغرافیایی و در فاصله  92درجه و  0دقیقه تا  90و  90دقیقه طول جغرافیایی واقع
گردیده است .این استان از شمال به استان خوزستان و قسمتی از استان كهکیلویه و بویراحمد ،از جنوب به خلیح فارس و
قسمتی از استان هرمزگان ،از شرق به استان فارس و از غرب به خیح فارس محدود است و دارای مرز آبی  009كیلومتر
با خلیج فارس میباشد .براساس تقسیمات كشوری سال  ،1858استان بوشهر دارای  12شهرستان 09 ،بخش00 ،
دهستان 80 ،شهر و  090آبادی میباشد .همچنین طبق سرشماری سال  ،1852این استان حدود  1280505نفر جمعیت
دارد كه از این تعداد حدود  00/0درصد شهرنشین میباشند .شکل ( ،)0موقعیت محدوده مطالعاتی را نشان میدهد .استان
بوشهر به علت قرار گرفتن در ساحل استراتژیک خلیج فارس ،صادرات و واردات دریایی ،صنعت صیادی ،وجود ذخایر نفت
و گاز (پارس جنوبی و شمالی) ،كشاورزی و نخلداری و وجود نیروگاه هستهای از اهمیت راهبردی و اقتصادی برخوردار
است.

شكل  .2موقعيت جغرافيايي محدوده مورد مطالعه

يافتهها و بحث
در این بخش از پژوهش به تحلیل مفاهیم مسئله ،مشکل و چالش و اولویتبندی و نیازسنجی مسائل استان در انطباق
با آن 1پرداخته میشود .بدین منظور تعاریف قراردادی مسئله ،مشکل و چالش با توجه به اهداف مورد انتظار طرح آمایش
بوشهر به شرح ذیل مطرح میشود:
مسأله
 موردی است بالقوه كه ظرفیت ایجاد مشکل و چالش اساسی (عدم تعادل ساختاری) را در منطقه دارد. .1این بخش ،از "برنامه آمایش استان بوشهر ( ")1850استخراج گردیده است.
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 مسأله میتواند جدید بوده و بدون برنامهریزی مشخص برای حل آن ،یا اینکه از گذشته وجود داشته و در معرضبرنامه ریزی نادرست قرار گرفته باشد.
 عمدتاً در مقیاس كالن مطرح شده اما بالفعل شدن آن میتواند نتایج نامناسبی را در تمامی حوزههای برنامهریزی ایجادكند.
 به لحاظ مدیریتی ،حل مسأله میتواند راه حل مشخص داشته یا نداشته و غالبا منشأ خارج از حوزه برنامهریزی استاندارند.
 مقیاس راهبردی داشته و خود نمود بیرونی ندارد اما نتایج آن سبب ساز ایجاد مشکل میشود. راه حل مسائل عمدتاً یا وابسته به برنامهریزیهای كالن حوزه ملی و بینالمللی است كه در این صورت بایستیسناریوهای هماهنگ كننده برای حل آن را طراحی نمود یا اینکه درونی است و نیازمند طراحی سناریوهای مسأله گرا
است.
مشكل
 میتوان مشکل را به فعلیت رسیدن مسائل در ابعاد مختلف دانست. مشکل به عنوان نتیجه و پیامد مسأله ،در صورت عدم ارائه راه حل یا نادیده گرفتن در فرآیند برنامهریزی محسوبمیشود.
 نمود بیرونی داشته و ایجاد عدم تعادل در ابعاد مختلف از ویژگیهای آن است. اگرچه منشأ مشکالت عمدتا برونزا است اما پیامدهای درونی آن ملموس و قابل مشاهده است. راه حل مشکالت ،به صورت سیستماتیک حل مسائل در مقیاس كالن و تغییر روند آنهاست. برای حل مشکالت در چارچوب سناریوها ،میتوان به پروژه و برنامههای عملیاتی رسید.چالش
 چالش رو به سمت آینده داشته و نتایج منفی مشکالتی است كه در ابعاد مختلف در آینده تداوم دارند. چالش میتواند در صورت عدم ارائه راه حل ،پیامدهای ناگوار یا ابعاد گسترده تر از مشکالت را ایجاد كند. چالش ازدرون روندشناسی موجود ریشه گرفته و رو به سمت آینده دارد. مقیاس چالشها عمدتاً درونی بوده و در صورت ادامه میتواند ابعاد ملی و بین المللی داشته باشد. بنابراین با تصور چرخه بازتولید مشکل ،میتوان بالفعل شدن چالشها را زمینه ساز بروز مسائل جدید دانست.با توجه به مفاهیم مطرح شده ،در این مرحله از پژوهش با در نظر گرفتن ویژگیهای شاخص و منحصر به فرد استان
بوشهر ،طیف سلسسله مراتبی عرصههای موضوعی اثرگذار و تعیین كننده ،شناسایی و به گونهای طبقه بندی میشوند تا
امکان جایگزینی مسایل دراین طیف فراهم گردد .براین اساس عرصههای 0گانهای كه در برگیرنده عمدهترین حوزههای
مربوط به مسایل قابل شناسایی هستند ،مشخص گردیدهاند كه عبارتند از:
 عرصه ملی و بین المللی
استان بوشهر به دلیل موقعیت ژئوپلتیک خود و نقش ویژه و متفاوتی كه در حوزه انرژی در سطح ملی و فراملی ایفا
میكند ،از حساسیت باالیی برخوردار است كه بالتبع این شرایط با مسائل قابل تأمل و پیچیدهای مواجه است .موارد
مطرح شده در این عرصه در برگیرنده كلیه مسایلی كه خارج از مرزهای استان بوده و تصمیم گیری در خصوص مداخله
آنها فراتر از مدیریتهای منطقهای است و درعین حال در برگیرنده جنبههای سیاسی  -امنیتی كه با حاكمیت ملی
مرتبط است نیز میباشد.
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 عرصه اقتصادی (تولید ،تجارت ،خدمات)
این حوزه در برگیرنده كلیه بخشهای اصلی اقتصاد بوده كه به نوعی شاكله اصلی نظام اقتصادی (اعم از تولید كاال و
خدمات) را در برمیگیرد .این عرصه شامل فعالیتهای تولیدی ،بازرگانی و خدمات پشتیبان است كه با طبقه بندی آنها
به نوعی نظام فعالیت استان قابل تدقیق خواهد بود .نقش پر رنگ استان بوشهر و خصوصاً منطقه ویژه اقتصادی انرژی
پارس در ساختار اقتصادی كشور و تحت شعاع قرار گرفتن تمامی بخشهای اقتصادی استان از استقرار پروژههای بخش
انرژی و همچنین میزان اثرگذاری درآمدهای حاصله در ساختار معیشتی استان ،از مهمترین مسائل قابل تامل این بخش
می باشد.
 عرصه اجتماعی  -فرهنگی
این حوزه ،مسایل مرتبط با عرصه نرمافزاری یعنی مردم و ساختارهای اجتماعی مرتبط با آن را در بر میگیرد .عالوه بر
موارد عامی كه میتواند در تمامی استانهای كشور مشابه باشد ،در استان بوشهر به دلیل استقرار منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس ،در سالهای گذشته معضالت و مشکالت فراوانی در حوزههای جمعیتی ،اجتماعی و فرهنگی به وجود آمده
است كه شرایط را پیچیده و بغرنج كرده و نیازمند توجه فراوان میباشد.
 عرصه منابع و محیط زیست
حوزهای است كه به پهنههای طبیعت ساخت و آنچه كه در حوزه عرصه آن میباشد ،اختصاص دارد همچون منابع
محیطی (آب ،خاک ،هوا) و آالیندههای آن در عرصه استان .استان بوشهر به دلیل قرارگیری در اقلیم گرم و مرطوب،
داشتن مرز آبی ،نوع توپوگرافی خاص و ...با موارد قابل توجهی در عرصه منابع طبیعی مواجه است .ضمن آنکه عالوه بر
معضالت خاص این گونه نواحی اقلیمی ،این استان به دلیل استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس دارای خطرات و
بحرانهای شدیدی در زیست بوم خشکی و آبی خود بوده و حضور رو به رشد آالیندهها هشدار دهنده شده است.
 عرصه انرژی (نفت ،گاز ،میعانات گازی ،انرژی اتمی)
این حوزه به دلیل ویژگی خاص استان بوشهر در  8حوزه نفت ،گاز ،انرژی اتمی و تاثیرات آن بر سازمان فضایی استان
(شمال استان با نفت ـ مركز استان با انرژی اتمی و جنوب استان با گاز و میعانات گازی) از اهمیت خاصی برخوردار است.
به همین دلیل این عرصه به عنوان یکی از ویژگیهای مساله شناسی و مسالهیابی مدنظر قرار گرفته است.
 عرصه كالبدی زیرساختی
عرصهای كه با عناصر استان ،ساخت و ویژگیهای متاثر از آن در منطقه شناسایی میشود و در برگیرنده كلیه مواردی
است كه بسترساز و زیرساخت توسعه یک منطقه نیز شناخته میشوند و به عبارتی نظام جمعیت و استقرار عناصر مرتبط
را شامل میشود.

نتيجهگيري
هدف از مسئله شناسی ،تبیین مجموعهای از محورها و مسایل مربوط به استان بر پایه نیازهاى موجود به منظور جهت
دادن به سیاستها و برنامههای دقیقتر توسعه استان میباشد .به نحوى كه ارتباط اهداف اساسى با شاخههاى فرعى
نشان داده شود و جایگاه و اهمیت هر بخش و نیز نسبت و ارتباط آن با بقیه بخشها ،معرفى گردد .در واقع تبیین این
مجموعه سبب جلوگیری از پراكندهكارى ،سطحىنگرى ،تکبعدىنگرى و نیز بلندپروازىهاى غیر واقعبینانه میشود.
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از آن جایی كه استان بوشهر استانی استراتژیک بوده و نقشی حساس و تأثیرگذار در سطوح مختلف ملی ،منطقهای و
جهانی دارد ،طیف گستردهای از مسائل را درسطوح و مقیاسهای مختلف در بر میگیرد كه شناسایی و اولویتبندی آنها
امری پیچیده و حساس میباشد .در این بخش بر اساس ساختار سلسله مراتبی سه گانه مسئله ،مشکل و چالش در قالب
موضوعات شش گانه (ملی -بینالمللی ،اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی ،منابع و محیطزیست ،انرژی ،كالبدی -زیرساختی)،
تمامی موارد و مسائل شناسایی شده ،پس از انطباق با اسناد مقیاس ملی و برنامههای مصوب استانی ،استخراج و طبقه
بندی شدهاند (جدول .)1
جدول  .6مسائل ،مشكالت و چالشهاي عرصههاي  1گانه استان بوشهر
عرصه

مشكل

مسأله

ملي و بين المللي

شرایط نامساعد اقتصاد بینالمللی

تنشهای سیاسی منطقهای
شکلگیری فضای رقابتی در
مقیاس ملی
عدم تعادل توسعه فضایی ملی

فرسایش خاک و كاهش پوشش
گیاهی

منابع و محيط زيست

تخریب مناطق حفاظت شده و
سایر زیستگاهها واحد ارزش
طبیعی و محیطی

آسیبهای جبرانناپذیر آلودگی
های بخش نفت و گاز در محیط
زیست انسانی و جانوری

بروز خشکسالی و پیامدهای ناشی
از آن
شرایط نامناسب
توپرگرافی منطقه

طبیعی

و

قرار گیری در معرض مخاطرات
طبیعی سیل ،زلزله ،خشکسالی

تقسیم نقش اقتصادی و ایجاد حوزههای رقیب در هریک از كشورهای حاشیه
خلیج فارس
رویکردهای تنش زا در مراودات اقتصادی با كشورهای همسایه و قرارگیری در
شرایط تحریم
باال رفتن مخاطرات امنیتی ناشی از فضای تنش سیاسی با كشورهای حاشیه
خلیج فارس و حضور نیروهای بیگانه در منطقه
تغییر سیاستهای بارگذاری توسعه و سرمایه گذاری از حوزه سواحل خلیج فارس
به سواحل مکران
فضای رقابتی بازرگانی بندری و ساحلی در حوزه سواحل جنوب كشور و وجود
رقبای منطقه ای قوی (بندرعباس ،كیش ،چابهار ،جاسک)
وجود كالنشهرهای ملی و منطقهای مسلط و قوی
نگاه بخشی و عدم توزان توسعه در ساختار منطقهای كشور به ویژه در حوزه
جنوبی و نبود برنامهریزیهای فضائی مشخص برای توسعه آتی
شکل گیری كانونهای تولید ریزگرد به علت فرسایش خاک و برداشت بی رویه
از منابع آب و طبیعت
ناپایداری  ،شوری و قلیایی شدن خاک و فقر شدید مواد آلی خاک
باال رفتن مخاطرات سیل  ،رانش در مناطق پرشیب به دلیل ضعف پوشش
گیاهی و فرسایش خاک
قرارگیری  18منطقه تحت اثر فرسایش بادی در هفت شهرستان استان
تخریب تاالبها ،خوریات و اكوسیستم ساحلی
تخریب شدید مناطق حفاظت شده و زیستگاههای گیاهی و جانوری واجد ارزش
به وسیله آالیندههای مختلف ،تصرف امالک و اراضی توسط ارگانهای دولتی،
جاده كشی ،عبور خطوط انتقال نیرو و انرژی و ایجاد واحدهای صنعتی و
ساختمانی
انقراض برخی گونههای گیاهی و جانوری كمیاب یا مهاجرت جاندارن به سایر
مناطق
آلودگی شدید هوای شهرها و سکونتگاههای حوزه نفتی و گازی و حجم باالی
ذرات معلق و آالیندهها
درمعرض تهدید بودن ذخائر آبزیان با توجه به صید بیرویه ،گسترش آلودگیها
و عدم اهتمام به بازتوان بخشی اكوسیستم دریایی
افزایش آلودگی آبهای ساحلی به علت نشت مواد نفتی و ورود فاضالب های
صنعتی و انسانی به آب
بروز فاجعه زیست محیطی بعد از انتقال گاز ترش از عسلویه به چاههای نفت
آغاجاری (فازهای  0تا  0طی مسیر  910كیلومتری)
كیفیت نامناسب و پائین رفتن سطح آبهای زیرزمینی به دلیل وجود تشکیالت
زمینشناسی شور ،شرایط توپوگرافی وهمچنین تبخیرزیاد و اراضی پست ساحلی
كاهش سطح منابع آبهای زیرزمین هم دربخش شرب وهم دربخش كشاورزی
رشد پدیده بیابان زایی ،شنهای روان ،بیرون زدگی خای نمکی ،به ویژه در
حاشیه سواحل
محدودیت جدی دفع فاضالب شهری و روستایی به ویژه عرصههای ساحلی و
تداخل فاضالبهای انسانی با اكوسیستم رودخانهای و مناطق جزر و مد ساحلی
قرار گیری غالب نقاط استان در حوزه پهنههای با خطر باالی زمین لرزه (
حداقل یک زلزله با شدت مطلق بیش از  0ریشتر  .در هر دو سال ،یک زلزله با
شدت مطلق بیش از  9ریشتر برای هر  0سال در این استان محتمل است)
وقوع سیلهای ویرانگر در استان (عمدتا در حاشیه رودخانههای اصلی و فصلی
در شهرستانهای گناوه ،دشتستان ،دشتی ،تنگستان وو دیرو همچنین گستره

چالش
تداوم ركود اقتصادی و نامناسب بسترهای سرمایه گذاری
داخلی و خارجی در بخشهای انرژی ،تجارت و بازرگانی
باال رفتن فضای امنیتی و تنش سیاسی در حوزه خلیج
فارس  ،تدوام مالحظات امنیتی و پدافندی
شکل رقبای قوی منطقهای در حوزه ترانزیت (چابهار)،
انرژی (جاسک) و بخشهای صنعتی در سواحل مکران و
ركود به ویژه در بخشهای تجاری و بازرگانی بندری در
استان بوشهر
افزایش عدم تعادلهای منطقهای و تسلط روزافزون
شهرهای بزرگ منطقهای برای استان و نامتعادل تر
شدن نظام اسکان و فعالیت در مقیاس منطقهای
به مخاطره افتادن زیست در بخشهای زیادی از استان،
كاهش جمعیت روستایی و مهاجرتهای روستا -شهری،
ركود فعالیتهای بخش كشاورزی و هزینههای بسیار
زیاد زیست محیطی

از بین رفتن كامل تاالبها و اكوسیستمهای واجد
ارزش استان در آیندهای نه چندان دورو به مخاطره
افتادن حیات گیاهی و جانوری

 افزایش بیماریهای خطرناک (سرطان ،ناقص الخلقهشدن نوزادان ،بیماریهای پوستی و تنفسی) در میان
شهروندان و ساكنان منطقه
 بسترهای شکلگیری نارضایتی عمومی در استان وانتظار برای بروز فاجعه زیست محیطی
 -سرایت مخاطرات زیست محیطی به دیگر استانها

 به مخاطره افتادن زیست در بخشهای زیادی ازاستان و احتمال غیر قابل سکونت شدن بخشهای از
سکونتگاههای موجود و عرصههای دیگر استان به دلیل
كم آبی و بی آبی و پدیده بیابان زایی
 نیاز به تأمین منابع آب از منابع دریا و دیگراستان ها كشور
 افزایش هزینهها مالی و تلفات جانی ناشی ازمخاطرات طبیعی به ویژه سیل
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عرصه

مسأله
اقلیم نامناسب برای فعالیتهای
زراعی و زیست انسانی

عدم توجه به فاكتورها و شاخص
های فرهنگی در برنامهریزی
توسعه استان

مشكل

اجتماعي ـ فرهنگي

عدم پرداختن به حوزه دانش و
آگاهی عمومی و بسترهای
آموزش و تربیت در استان

انرژي

پایان یافتن ومحدودیت منابع
گازی و انرژی در آینده بلند مدت
فقدان استراتژی جامع توسعه
استان بر پایه تعامل بخش نفت و
گاز

کالبدي -زيرساختي

تکیه بیش از حد بر انرژیهای
فسیلی و عدم توجه به انرژی
های پایدار و جایگزین

عدم تعادل و ساختار بندی نظام
شبکه شهری استانی و سطوح
محلی

چالش

های پست و كم ارتفاع با ارتفاع كمتر از  122متر)
تبخیر زیاد ،شوری خاک و محدودیت رویش گیاهان
محدودیت كشت محصوالت زراعی و باغی به دلیل گرما شدید و رطوبت هوا
ایجاد تعارض ناشی از نگاه تبعیض آمیز به جامعه محلی -بومی در مقایسه با
ذهی نفعان بخشهای انرژی به ویژه در شهرستانهای عسلویه و كنگان
عدم مدیریت صحیح تنوع فرهنگی موجود در استان و زمینه سازی شکلگیری
تضادها و تعارضات فرهنگی و اجتماعی
نرخ مهاجرپذیری شدید استان به ویژه تقاضای باالی مهاجرت به شهرستانهای
صنعتی جنوب وتبعات ناشی از آن
آشفتگی و عدم تعادل شکل گرفته در شاخصهای حیاتی اجتماعی و جمعیت
همچون بعد خانورا ،نسبت جنسی و ...
مهارت پائین نیروی كار بومی
تنشهای اجتماعی مابین جوامع محلی و مهاجرین
روند روبه شد مهاجرتهای روستا -شهری و خالی شدن روستاها از جمعیت

نگاه بخشی به توسعه و نادیده
گرفتن عرصههای فرهنگی و
اجتماعی  ،تنوع قومی و مذهبی و
بافت بومی منطقه
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مهارت پایین نیروی كار بومی برای كار در مشاغل تخصصی در سطح باال
محدودیت شدید زیرساختها ،امکانات و تسهیالت محیطی برای جذب و
نگهداشت نیروی متخصص در استان
عدم توجه ارگان های دولتی و بخش های عمده صنعتی خصوصی و دولتی به
پیوند با جوامع محلی
بکارگیری كمتر جمعیت بومی به نسبت غیر بومیان در حرفه های موجود
ایجاد شکاف اجتماعی و اقتصادی میان جامعه بومی و مهاجرین در منطقه پارس
فقر فزاینده و شکاف و ناهنجاری های اجتماعی ناشی از آن
رشد و گسترش اقتصاد غیر رسمی در شهرها و پیامدهای كالبدی ،فرهنگی و
اقتصادی ناشی از آن
پدید قاچاق (ته لنجی) و رواج بیش از حد آن در مبادی ورودی و خروجی رسمی
و بندرگاههای موجود استان
زیرساختهای نامناسب و ناكافی حوزه آموزشهای عالی و تخصصی به ویژه در
ارتباط با اقتصاد ونیازهای تخصصی استان
سطح پایین آگاهی عمومی نسبت به عرصههای تصمیم گیری و تصمیم سازی
عدم شکل گیری زیرساختها و حداقلهای بخش علم وفن آوری هم در سطح
سازمانها و ارگانهای دولتی ،هم در میان جامعه محلی
عدم تفکر در خصوص انرژیهای جایگزین در استان
غیرمنعطف بودن تأسیسات انرژی موجود وعدم كارای در آینده بعد از نفت و گاز
عدم وجود پاالیشگاه برای تولید فراورده های نفتی
عدم سیاستگذاری صحیح برای آموزش نیروی كارآمد و عرضه این نیرو در حوزه
نفت و گاز به منطقه پارس جنوبی و تشدید رقابت در این زمینه در سطح كشور
بی توجهی به توسعه مراكز آموزش عالی و فنی و حرفهای بر پایه ضرورتهای
بخش نفت و گاز
فاصله بین تکنولوژی پیشرفته استحصال انرژی های نوین با دانش ملی
مركزیت استان به لحاظ انرژی در سه بخش انرژی اتمی ،نفت و گاز در مقیاس
ملی و بین المللی
ابعاد سیاسی و جنبههای اثرگذار آن در حوزه انرژی اتمی و شاخص بودن منطقه
از نگاه ژئوپولتیک
اهمیت مالحظات پدافندی در ارتباط با قطبهای انرژی در استان
تمركز نگاه برنامه ریزی بر سواحل و مغفول ماندن گسترههای درونی و بدون
دسترسی به دریا
پیروی نظام اسکان از نظام فعالیت به ویژه در بخش انرژی و اثرگذاری فعالیت
های انرژی بر رشد سکونتگاههای جدید و به دور ماندن سکونتگاههای
با هویت استان از فرآیند جمعیت پذیری و توسعه
كاهش اثرگذاری و ركود شهرهای خدماتی سنتی استان و مراكز سطوح دو
استان در بخشهای غیر ساحلی همچون برازجان
تمركز امکانات در شهر بوشهر و شکل نگرفتن قطبهای سطح دو خدماتی
استان هم در نیمه جنوبی و هم در نیمه شمالی استان و ایجاد گسست در شبکه
خدمات رسانی و شبکه شهری
تبعیت برنامهریزی فضایی استان از فرم خطی به تبع شکل خطی استان و به
دور ماندن شهرها و روستاهای دورتر از ساحل به ویژه در شهرستانهای
دشتستان و دشتی از فرآیند خدمات رسانی و توسعه

 بسترهای شکل گیری تنشهای اجتماعی به ویژه درمیان جمعیت مهاجر و بومی در مناطق مهاجرپذیر
صنعتی
 زمینهسازی نارضایتیهای اجتماعی و تبعات ناشی ازآن
 به مخاطره افتادن فرهنگ بومی و زیست روستائی بهویژه در مناطق صنعتی
 در معرض تهدید قرار گرفتن خرده فرهنگهای بومی،سنن ،رسوم و آداب فرهنگی جامعه بومی در مواجه
با جمعیت مهاجر و فرهنگ وارداتی
 صعود شکاف طبقاتی در میان جامعه بومی و به ویژهجمعیت متخصص بخشهای نفت و گاز

 خطر تشدید واگرایی اجتمائی افزایش شکاف اجتماعیو اقتصادی بین جامعه بومی و مهاجران متخصص
 افزایش فقر شهری و رشد اشکال اقتصاد و سکونتغیر رسمی
 -رشد اقتصاد غیرمولد وكاهش میزان جمعیت متخصص

 عقب ماندن از فرآیند توسعه ارتباطات و فن آوری درسطوح نرم افزاری و سخت افزاری
 كاهش آهنگ رشد و توسعه در ابعاد مختلف به دلیلعدم توسعه یافتگی بخش علم و فن آوری
 غیر منعطف شدن اقتصاد استان كاهش فرصتهای توسعه در بخش منابع انسانی وكاهش خلق نیروی انسانی كار آفرین و خالق

 نبود تصویر سازی مشخص و منعطف برای منابع آتیانرژی در استان و چشم انداز توسعه استان بدون منابع
نفت و گاز
 اثرپذیری شدید استان از رویکردهای سیاسی ملی ومنطقهای
 -آسیب پذیری در مقابل تهدیدهای امنیتی

 ادامه روند شکل فقدان شهر مسلط در مقیاس منطقهای در استان و وابستگی به سطوح باالی خدماتی در
مقیاس منطقه و شهرهایی همچون شیراز
 تفرق و گسست نظام شهری و نظام خدماتی سلسلهمراتبی به ویژه در سطوح میانی استان و مراكز سطح دوم
خدماتی ضعیف و كم اثر
 افزایش تعداد روستا  -شهرها و كاهش جمعیتروستایی و تعداد روستاها
 ادامه روند تغییر نظام زیست و فعالیت از فعالیتهایمولد روستائی به بخشهای خدماتی و زندگی شهری
 عدم پیوستگی و ارتباط فضایی همبسته در میان شبکهشهرهای استان
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مشکالت جدی در حوزه
زیرساختهای ارتباطی و توسعه
نیافتگی و عدم تعادل توسعه در
این بخش

فقر شهری و كاستیهای
سیستم خدماتی و رفاهی شهری
در سطوح مختلف

تداخل كالبدی حوزههای فعالیت
و اسکان

عدم برنامهریزی جامع و یکپارچه
در خصوص ایجاد و توسعه شبکه
تأسیسات بندری و
ساحلی در راستای حمایت از
بخشهای اقتصادی

اقتصادي (توليد ـ تجارت ـ خدمات)

وابستگی به دولت و ساختار
اقتصادی دولتی

رشد متکی به اقتصاد تک
محصولی و بخشی

ضعف دانش فنی و تخصصی در
بخشهای اقتصادی و سنتی
بودن شیوههای تولید

مشكل
عدم ارتباط گرههای خدماتی در سطح شهرستانی با پسکرانههای روستایی
وابستگی خدماتی به كالنشهرهای مسلط منطقهای بویژه شهر شیراز
تعارض در فرم استقرار فعالیتها با سکونتگاهها و تمركز فعالیتهای صنعتی در
بخشهای جنوبی استان
باال بودن هزینههای انتقال آب و هزینه بر بودن تأمین آب شهری و روستایی
به دلیل فاصله زیاد منابع تأمین آب با نقاط شهری و روستایی
عدم تعادل در توزیع شبکه گازرسانی و پوشش نسبتا نامناسب در این حوزه
عدم تعادل در توسعه شبکههای ارتباطی جادهای در شمال ،مركز و جنوب استان
عدم شکلگیری شبکه ریلی با وجود نیاز بیش از حد به این بخش برای انتقال
تولیدات بخش انرژی و ترانزیت كاال به ویژه در بخشهای جنوبی استان و البته
در بخشهای شمالی در صورت توسعه بخش بازرگانی
ارتباط نامناسب حوزههای درونی استان و شبکههای ناقص و ناكافی برای ارتباط
مراكز سطح یک و دواستان به ویژه با پسکرانههای روستایی و روستا -شهری
ناهمگونی و فرسوده بودن شبکههای انتقال برق و آب در تمامی شهرستان به
طور مثال ضرورت بازنگری كامل در طراحی شبکه آب شهرستان عسلویه
شکل گیری و گسترش روزافزون پدیده حاشیه نشینی در اشکال مختلف
اقتصاد غیررسمی بخش حاشیهنشین و رواج فقر شهری درمیان طبقات فرودست
فرسودگی شدید زیرساختهای خدماتی استان در بخشهای مختلف به دلیل
فرسایش زیاد اقلیمی و عدم تفکر در خصوص سازگار كردن شرایط یا ویژگی
خاص اقلیمی
ناكافی بودن برنامهریزی و تخصیص اعتبار و تمركز فعالیت در بازتوان بخشی
بافتهای فرسوده و واجد ارزش تاریخی در تمامی نقاط استان
ضعف شدید توان مدیریت و تخصص مدیریت شهری در استان و پایین بودن
سطح كیفی خدماتی رسانی به شهروندان
تداخل شدید حوزههای نظامی با بخشهای سکونتی و همچنین اراضی پرورش
میگو به ویژه در شهرستان بوشهر
تغییرات شدید و روبه افزایش كاربری اراضی ساحلی
محدودیتهای جدید بهره برداری از سواحل به دلیل اختصاص آنها به پروژه
های بزرگ ملی و بین المللی
تداخل شدید گسترههای توسعه پارس جنوبی با اراضی شهری به ویژه در
شهرهای عسلویه ،نخل تقی ،سیراف و  ...و سلب حق مالکانه و فعالیت بر
روی زمین شهروندان
عدم وجود سازوكارمناسب تملک اراضی توسط وزارت نفت و ارگانهای مسئول
توسعه حوزههای گازی و نفتی
ماهیت نظامی شهرستان بوشهر و وجود پایگاههای متعدد نظامی در اطراف شهر
بوشهر و محدودیتهای جدی در این خصوص
كمبود طول اسکلهها جهت پهلوگیری كشتیهای سنگین و عمق نامناسب
كانالهای ورودی استان
وجود ناوگان تجاری سنتی در حمل و نقل كاال
متمركز بودن فعالیتهاوامکانات بندری درشهربوشهر وعدم تعادل درسطح استان
تخصصی نبودن بنادر استان و كارایی پایین آنها
سهم باالی دولت در اقتصاد استان
تمركز گرایی در ساختار تصمیم گیری و تصمیم سازی استانی و محلی
جهت دهی اقتصاد شهری به سمت فعالیتهای خدماتی و غیر مولد و از بین
رفتن مشاغل زمین محور در حوزههای روستایی
گسترش فعالیت پا رس جنوبی و محدود شدن فعالیت صیادی و توقف بخشی از
فعالیت پرورش میگو در منطقه
سهم ناچیز بخش گردشگری در اقتصاد استان علیرغم توان های مناسب در این
بخش و ضعف شدید زیرساختهای این حوزه
تجمع سرمایه گذاری در بخش انرژی و خدمات سطح پایین و تضعیف
بخشهای دیگر اقتصادی
ایجاد دوگانگی بین فعالیتهای مدرن و بزرگ مقیاس نفت و گاز با فعالیتهای
ناچیز و كوچک مقیاس كارگاهی در استان
پراكنش فضایی و تمركز نامناسب صنایع بویژه صنایع بزرگ درشهرستان بوشهر
كاهش تولیدات غیر نفتی و اتکا درآمدی استان به صنایع نفت و گاز
شکل نگرفتن حوزههای هم پیوند و صنایع باالدستی و پایین دستی در قالب
خوشههای صنعتی در استان
ضعف دانش فنی و مدیریت در بیشتر مزارع پرورش میگو
سنتی بودن شیوههای تولید و كشت و پایین بودن عملکرد در واحد سطح به
ویژه محصول استراتژیک خرما

چالش

 روند كند ایجاد و توسعه زیرساختهای ارتباطی وانرژی در استان
 ناكارآمدی شبکههای زیرساختی استان و عدم تناسببا افزایش جمعیت و نقشهای صنعتی و انرژی

 ادامه روند كمبود مسکن در استان و رشد یا شکلگیری بخشهای غیر رسمی اسکان و تأمین مسکن
 تشدید تنشهای قلمروی و مدیریتی در عرصه شهرها نارسائی زیرساخت های خدماتی شهرها برای تأمیننیازهای شهروندان

 كمبود فضای رشد فیزیکی شهرها به ویژه در شهربوشهر و كاهش میزان اثرگذاری این شهر بر نظام
شهری استان
 ایجاد تنش در میان مالکان خصوصی و ارگانهایدولتی بخش نفت و گاز و بخشهای نظامی

فرسودگی تأسیسات بندری و كاهش نقش در اقتصاد و
بازرگانی استان
واگذاری نقش و جایگاه بنادر استان به رقابی منطقهای
در دیگر استانها

 ادامه روند اقتصاد تک محصولی و ناپایداری توسعه دراستان
 افزایش عدم تعادل فضایی در نظام اسکان و فعالیت،اقتدار ،حاكمیت و مدیریت ناكافی و كم توان استانی بر
حوزه بازار كار و محیط كسب و كار استان
 ادامه روند عدم بهرهمندی و بازگشت سرمایههایناشی ازتوانهای درونی استان به منابع استانی و جامعه
محلی
 ظرفیت پایین بخشهای گردشگری و خدماتیعلیرغم توان و قابلیتهای باال در وضعیت موجود
 افزایش شرایط قطبیگرایی و تمركز در نظام تصمیمگیری و خدماتی استان و تسلط شهر بوشهر بر نظام
خدمات رسانی شهری و شبکه شهری

كاهش اثرگذاری بخشهای سنتی تولید در ساختار

برنامه ريزي با رويكرد مساله شناسي ،نگرشي نوين در برنامهريزي منطقه اي  - ...احمديان و عبداله
مسأله

عرصه

ضعف زیرساخت تکنولوژی در
بخشهای مختلف اقتصادی
(صادرات ،واردات ،صیادی و )...
فراهم نبودن بسترهای سرمایه
گذاری بخشهای خصوصی و
عمومی در استان

مشكل
ضعف تکنولوژی صید و پرورش و فرآوری آبزیان
محدود بودن بازارهای هدفوپایین بودن كیفیت كاالهای صادراتی استان بوشهر
نقش ناچیز فعالیت بازارچههای مرزی استان و مبادی ورودی و خروجی بر
اشتغال و ارزش افزوده اقتصادی
راندمان پایین بخشهای صنعتی و تولیدی خصوصی و عمومی ،كوچک بودن
مقیاس فعالیت وفقدان برنامهریزی مدون درجهت فعال سازی بخشهای موجود
فقدان سیستمهای حمایتی و تشویقی صنایع و كارگاههای بخش خصوصی و
عمومی
عدم بستر سازی جذب سرمایه گذاری خارجی
فراهم نبودن محیط مناسب كسب و كار در مقیاس سرمایهگذاری محلی ،ملی و
خارجی
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ادامه نقش ضعیف مبادی ورودی و خروجی و بنادر
بازرگانی و تجاری استان در جذب سرمایه و بازار هدف
در مقابل رقبای منطقهای
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