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 گزارشمستندسازی 

پروژه: و   یازسنجین  از،یموردن  هیپااطالعات یمشارکت لیموجود، تکم  هیمطالعات پا یو بررس یگردآور عنوان 

 ستانیدر حوزه س یسازتیظرف  هایطرح  شنهادیو پ  هاظرفیتجامع    لیتحل

 500/ه/12 شماره قرارداد:

 :ویرایششماره   هاظرفیت  یابیارز:  گزارشعنوان  

 تعداد صفحات: گزارش:تاریخ  گزارش: کد

دانشگاه:  یگلو  یهاد مدیر پروژه: دانشگاه زابل شرکت مهندسین مشاور/ موسسه/ 

 :تیم همکاران و مشاوران فنی

غریب فاضل نیا سعیده ملکی، سامان ضیائی،   علی شهریاری، مجید آجورلو، 

 نوع تکثیر گزارش:

 غیر مجاز )مجاز 

 گزارش:  یبندطبقه

 به کارفرما  )داخلی  

 نحوه دسترسی:

 نامحدود  )محدود 

 لغات کلیدی: پیوست:

 مراحل تأیید و تصویب گزارش

 کنندهبیتصو  تأییدکننده تأییدکننده تأییدکننده کنندههیته 

 ناظر عالی مشاور پروژه سمت
معاون ملی  

 طرح

مدیر ملی  

 طرح

مجری ملی  

 طرح

 نام و

نام 

 خانوادگی

 تایپ نشود تایپ نشود تایپ نشود نشودتایپ  تایپ نشود

 تایپ نشود تایپ نشود تایپ نشود تایپ نشود تایپ نشود تاریخ

      امضاء

 

 :طرحدبیرخانه  تأیید  )
با فرمت تأیید شده دریافت شد.     گزارش 

گزارش دریافت شد.     فایل کامپیوتری 

 امضاء: تاریخ دریافت: :دبیرخانهمسئول  
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 پیشگفتار

  داشعن    هرچند.  دارد  بسعنگی  هانهیزم همه  در کافی  ظرفیت  داشعن  به  خاص منطقه یا  کشعور  یک موفق توسعهه

  ها  سعیاسعت  قوانی  . نیسعت  کافی انسعانی  پایدار  توسعهه  ارتقای برای ییتنهابه  پول تزریق  اسعت   کلیدی  بسعیار  مالی منابع

  توسهه   برنامه  یک  اصلی یهاهیپا  منخصص و  کردهتحصیل افراد  و   کارآمد  هایسازمان  حماینی  هایرویه  و  هااسنراتژی

 ریزی برنامه توانیم  هاظرفیت  ای   تقویت یا و  وجود صعور   در. شعوندیم  شعناخنه ظرفیت  عنوانبه که  باشعندیم موفق

 هاظرفیت  ای   تقویت  و توسععهه.  دانسععت  پذیرامکان  را  پایدار  توسععهه به  دسععنیابی برای  توسععهه هایطرح بازنگری  و  اجرا

   .است توسهه به  دسنیابی  اصلی  مسیر  درواقع

و فراسععازمانی  محی      به صععور  خهصععه موفق منکی بر ظرفیت های فردی  سععازمانی   یک برنامه توسععهه 

اقنصعادی خود اسعت.-توانمندسعاز  در سعیسعنق  در منطقه ازمانی  در ای  گزارش ظرفیت های سعازمانی و فراسع   اجنماعی 

شعده اسعت.  بخشعی  که  سعیسعنان   و تحلیل  ننایج ارزیابی ظرفیت ها از مولفه های توسعهه موفق و پایدار می باشعند ارزیابی 

توسعهه منطقه به صعور  طرح هایی با برنامه اقدا  منناسعب برای ظرفیت گسعنری و ایجاد توسعهه تدوی  شعده اسعت.  

موجود در هر یک  تمامی ظرفیت های موجود و بالقوه می باشد تا با تحلیل نقاط قو  و ضهف  نیازمند شناسایی  سیسنان 

توسعهه به صعور  کارآمد و عملیاتی تدوی  شعود. در بخشعی از فهالیت های دانشعگاه از مولفه های توسعهه برنامه ریزی  

به مزیت های نسعمی منطقه سعیسعنان برای مدیریت یکپارچه   گزارش مطالها  پایه با هد  دسعنیابی  زابل در ای  راسعنا  

و توسعهه اقنصعادی انجا  شعده اسعت. د-منابع طمیهی  سعیسعنان ذیل پرو ه سعیسعنان  حاضعر نیز ر گزارش  اجنماعی حوزه 

برای تحلیل   برای ایجاد توسعهه    حماینی هایرویه  و  هااسعنراتژی  ها سعیاسعت  قوانی  ظرفیت های سعازمانی و فراسعازمانی 

ارائه و تشعری  می شعود. گزارش های مذکور در بخه هایی به هق مرتم  می باشعند و نیاز اسعت برای اسعنفاده بهنر از  

ارزیابی ظرفیت  گز مطالها  پایه و یا خهصه اجرایی آن نیز مطالهه شوند.مطالب گزارش   ارش 
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 100 ................................. زابل  یو اجرا و موضوع دانه دامپزشک تیر یمد   یز یبودجه ر  تی: ظرف55-3جدول 

 101 .................................. زابل  یدامپزشک  ییو موضوع پاسخگو تیر یمد   یز یبودجه ر  تی: ظرف56-3جدول 

 102 ........................................... زابل  یدامپزشک  ینهاد ما یو موضوع ترت یاب یارزش تی: ظرف57-3جدول 

 103 .................................................. زابل  یدامپزشک  یو موضوع رهمر  یاب یارزش تی: ظرف58-3جدول 

 104 .................................................... زابل  یو موضوع دانه دامپزشک یاب یارزش تی: ظرف59-3جدول 

 105 ...............................................زابل  یدامپزشک  ییو موضوع پاسخگو یاب یارزش تی: ظرف60-3جدول 

 106 .......................... سنان یس ه یش در یما  نهادینفهان و موضوع ترتیت جلب مشارکت ذ ی: ظرف61-3جدول 
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 107 ................................. سنان یس ه یش در ینفهان و موضوع رهمر یت جلب مشارکت ذ ی: ظرف62-3جدول 

 108 ...................................سنان یس ه یش نفهان و موضوع دانه دریمشارکت ذ ت جلب ی: ظرف63-3جدول 

 109 ............................. سنان یس ه یش در ییپاسخگو نفهان و موضوعیت جلب مشارکت ذ ی: ظرف64-3جدول 

 110 ............... سنان یس ه یش در ینهاد ما ی  چشق انداز و موضوع ترتیی  و تهیشرا  یابیارز  تی: ظرف65-3جدول 

 111 ....................... سنان یس ه یش در ی  چشق انداز و موضوع رهمر یی  و تهیشرا  یابیارز  تی: ظرف66-3جدول 

 112 ........................ سنان یس ه یش   چشق انداز و موضوع دانه دریی  و تهیشرا  یابیارز  تی: ظرف67-3جدول 

 113 ................... سنان یس ه یش در  یی  چشق انداز و موضوع پاسخگو یی  و تهیشرا  یابیارز  تی: ظرف68-3جدول 

 114 .............................. سنان یس ه یش در ینهاد ما ییترت  و راهمرد و موضوع است یس تی: ظرف69-3جدول 

 115 ...................................... سنان یس ه یش در یرهمر   و راهمرد و موضوع است یس تی: ظرف70-3جدول 

 116 ........................................ سنان یس ه  یش دانه در  و راهمرد و موضوع است یس تی: ظرف71-3جدول 

 117 ...................................سنان یس  ه یش در ییپاسخگو  و راهمرد و موضوع است یس تی: ظرف72-3جدول 

 118 ..................... سنان یس ه یش در ینهاد ما یو اجرا و موضوع ترت  تیر یمد  یز یبودجهر   تی: ظرف73-3جدول 

 119 ............................ سنان یس ه  یش در یو اجرا و موضوع رهمر   تیر یمد  یز یبودجهر   تی: ظرف74-3جدول 

 120 .............................. سنان یس ه یش و اجرا و موضوع دانه در  تیر یمد  یز یبودجهر   تی: ظرف75-3جدول 

 121 .........................سنان یس ه یش در ییو اجرا و موضوع پاسخگو  تیر یمد  یز یبودجهر   تی: ظرف76-3جدول 

 122 ....................................... سنان یس ه یدر ش ینهاد ما یو موضوع ترت یاب یارزش تی: ظرف77-3جدول 

 123 ............................................... سنان یس ه یدر ش یو موضوع رهمر  یاب یارزش تی: ظرف78-3جدول 

 124 ................................................ سنان یس ه یو موضوع دانه در ش یاب یارزش تی: ظرف79-3جدول 

 125 ........................................... سنان یس ه یدر ش ییو موضوع پاسخگو یاب یارزش تی: ظرف80-3جدول 

 126 .......................... در بانک کشاورزی  یما  نهادینفهان و موضوع ترتیت جلب مشارکت ذ ی: ظرف81-3جدول 

 127 .................................. در بانک کشاورزی  ینفهان و موضوع رهمر یت جلب مشارکت ذ ی: ظرف82-3جدول 

 128 ................................... نفهان و موضوع دانه در بانک کشاورزی یت جلب مشارکت ذ ی:ظرف 83-3جدول 

 129 .............................. در بانک کشاورزی  یینفهان و موضوع پاسخگویت جلب مشارکت ذ ی: ظرف84-3جدول 
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 130 .................. ی در بانک کشاورز یینها  ما یچشمانداز و موضوع ترت  یو ته  یشرا  یابیت ارز ی: ظرف85-3جدول 

 131 .................. اسنان در بانک کشاورزی   ی چشمانداز و موضوع رهمر   یو ته  یشرا  یابیت ارز ی: ظرف86-3جدول 

 132 ................... اسنان چشمانداز و موضوع دانه در بانک کشاورزی    یو ته  یشرا  یابیارز  تی: ظرف87-3جدول 

 134 .............. اسنان در بانک کشاورزی   یی چشمانداز و موضوع پاسخگو  یو ته  یشرا  یابیت ارز ی: ظرف88-3جدول 

 135 ......................... اسنان در بانک کشاورزی   ینهاد ما یو راهمرد و موضوع ترت است یس تی: ظرف89-3جدول 

 136 ................................ اسنان در بانک کشاورزی    یو راهمرد و موضوع رهمر  است یس تی: ظرف90-3جدول 

 137 .................................. اسنان و راهمرد و موضوع دانه در بانک کشاورزی   است یس تی: ظرف91-3جدول 

 138 ............................ اسنان: در بانک کشاورزی   یی و راهمرد و موضوع پاسخگو است یس تی: ظرف92-3جدول 

 139 ............ اسنان در بانک کشاورزی   ینهاد ما یو اجرا و موضوع ترت  تیر یو مد یز یبودجه ر  تی: ظرف93-3جدول 

 140 .....................اسنان در بانک کشاورزی  یو اجرا و موضوع رهمر   تیر یو مد یز یبودجه ر  تی: ظرف94-3جدول 

 141 ............................ و اجرا و موضوع دانه در بانک کشاورزی   تیر یو مد یز یبودجه ر  تی: ظرف95-3جدول 

 142 ....................... در بانک کشاورزی  ییو اجرا و موضوع پاسخگو  تیر یو مد یز یبودجه ر  تی: ظرف96-3جدول 

 143 ................................. اسنان در بانک کشاورزی  ینهاد ما یو موضوع ترت یاب یارزش تی: ظرف97-3جدول 

 144 ......................................... در بانک کشاورزی اسنان  یو موضوع رهمر  یاب یارزش تی: ظرف98-3جدول 

 145 ................................................. و موضوع دانه در بانک کشاورزی یاب یارزش تی: ظرف99-3جدول 

 146 ..................................... در بانک کشاورزی زابل  ییو موضوع پاسخگو  یابیارزش تی : ظرف100-3جدول 

 148 ............. : وضهیت فهلی ظرفیت های عملکردی در سازمان های مرتم  با محور کشاورزی کق آبمر 101-3جدول 

 151 ...نو  یها ی ست و انر یز  ی: وضهیت فهلی ظرفیت های عملکردی در سازمان های مرتم  با محور مح102-3جدول 

 152 ........ : وضهیت فهلی ظرفیت های عملکردی در سازمان های مرتم  با محور مرز  بازرگانی و صنهت 103-3جدول 

:وضهیت فهلی ظرفیت های عملکردی در سازمان های مرتم  با محور صنایع دسنی  گردشگری و فرهنگ 104-3  جدول

 ........................................................................................................................ 153 

 154 ........ ی خانگ  یعملکردی در سازمان های مرتم  با محور کسب و کارها  :وضهیت فهلی ظرفیت های105-3جدول 

 155 ................................................... : چکیده طرحهای ظرفینگسنری در سط  سازمانی 106-3جدول 
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 164 ................... در توسهه  یو رهمر  ینهاد ما ی: کارگروه توسهه سیسنان از منظر موضوعا  اصلی ترت1-4جدول 

 165 ........................ در توسهه یی: کارگروه توسهه سیسنان از منظر موضوعا  اصلی دانه و پاسخگو2-4جدول 

 167 ....... توانمندساز  یدر مح  یو رهمر  ینهاد ما یترت یو موضوعا  اصل  نفهانیجلب مشارکت ذ تی: ظرف3-4جدول 

 168 .............  توانمندسازیدر مح ییدانه و پاسخگو ینفهان و موضوعا  اصلیت جلب مشارکت ذی: ظرف4-4جدول 

  توانمندساز یدر مح یو رهمر  ینهاد  ما یترت یو موضوعا  اصل چشق انداز   ییو ته  یشرا یابیت ارزیظرف :5-4جدول  

 ........................................................................................................................ 169 

 170 ..   توانمندسازی در مح ییدانه و پاسخگو ی   چشق انداز و موضوعا  اصلیی  و تهی شرا یاب یت ارزی: ظرف6-4جدول 

 171 .......   توانمندسازیدر مح  یو رهمر  یما  نهادیترت یو موضوعا  اصل و راهمرد استیس  ییت تهیظرف: 7-4جدول 

 172 ............   توانمندسازی در مح ییدانه و پاسخگو  یاست و راهمرد و موضوعا  اصلی  سییت تهی: ظرف8-4جدول 

 173 ..   توانمندسازیدر مح یو رهمر  یما  نهادیترت یو موضوعا  اصل  و اجرا تی ر یمد  یز یت بودجه ر یظرف: 9-4جدول 

 174 ......  توانمندسازیدر مح ییدانه و پاسخگو یت و اجرا و موضوعا  اصل یر ی  مد یز یت بودجه ری: ظرف10-4جدول 

 175 ....................   توانمندسازی در مح یو رهمر  ینهاد ما یترت یو موضوعا  اصل  یاب یت ارزشیظرف:  11-4جدول 

 176 .........................   توانمندسازیدر مح یی دانه و پاسخگو یو موضوعا  اصل  یاب یت ارزشی: ظرف12-4جدول 

 178 ............. آرای نظرسنجی برای تمیی  اولویت اول اقدا  طرح های ظرفیت گسنری در سط  سازمانی : 1-5جدول 

 179 ............. آرای نظرسنجی برای تمیی  اولویت دو  اقدا  طرح های ظرفیت گسنری در سط  سازمانی : 2-5جدول 

 180 ...... آرای نظرسنجی برای تمیی  اولویت اول اقدا  طرح های ظرفینگسنری در سط  محی  توانمندساز: 3-5جدول 

 180 ...... آرای نظرسنجی برای تمیی  اولویت دو  اقدا  طرح های ظرفینگسنری در سط  محی  توانمندساز: 4-5جدول 

 181 ..............................................به اننخاب هر سازمان   یاول اقدا  در سط  سازمان  تی اولو: 5-5جدول 
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 هاشکلفهرست 

 UNDP .................................................................. 21 تیظرف یاب یمکهب روش ارز: 1-2شکل  
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 خالصه اجرایی

ناحیه محور نیازمندارائه   ی منطقه مورد مطالهه  نیازها  و هاظرفیتکسععب شععناخت کافی از    طرح های توسععهه 

اسعت. ظرفیت ها می تواند مزیت های نسعمی منطقه ای برای توسعهه و پنانسعیل های سعازمانی و فراسعازمانی برای 

بسعنر توسعهه پایدار باشعد.   ایده آل برای فراهق سعاخن   تحلیل مزیت ها و ظرفیت های موجود و مقایسعه آن با شعرای  

با شعع  و مهمنری  بخه در ایجاد توسععهه ارائه طرح های ظرفیت گسععنری منناسععب  رای  منطقه مورد مطالهه اولی  

توسع    مطالها  پایه ذیل پرو ه سعیسعنان  ناحیه محور اسعت. تحلیل مزیت های نسعمی منطقه سعیسعنان در گزارش 

  آن   ازارزیابی ظرفیت ها   گزارش  در  که پایه  مطالها   بخه  از  خروجی  یتریدیکلدانشععگاه زابل ارائه شععده اسععت.  

  اجنماعی -اقنصعادی  توسعهه و  طمیهی منابع  یکپارچه مدیریت برای  شعده ییته   توسعهه  محورهای   شعودیم  اسعنفاده

 توسعهه  و  دسعنیصعنایع  گردشعگری   ؛بر  آب کق  کشعاورزی  محور:  اسعت  ذیل  موارد  شعامل  محورها ای .  اسعت  سعیسعنان

 .خانگی  وکارهایکسبو  ؛نو یهایانر   و  زیستمحی    ؛مرزی تجاری  ممادال  و  صادرا   ؛فرهنگی

محی    یا  ها  سازمان  عملکردی  های  به ظرفیت  »ظرفیت«  عمار   حاضر  گزارش  در  که  است  ذکر  شایان 

مشارکت ذینفهان مشنمل بر پنج ظرفیت »جلب  توانمندساز   و تهیی  چشق انداز  ؛فراسازمانی  محی   شرای     ؛ ارزیابی 

و راهمرد و تنها در مواردی که به صور  ترکیب ودجه ریزی  مدیریت و اجراب  ؛تهیی  سیاست  اشاره دارد  ؛ ارزشیابی« 

با عمار  دیگری اسنفاده شود مفاهیق منفاوتی خواهد داشت. با ای  تهریف  ارزیابی ظرفیت های عملکردی در سطوح 

ظرفیت   ارزیابی  از روش  با اسنفاده  فراسازمانی  و  سی  UNDPسازمانی  منطقه  سط   های  در  سازمان  برای  و  سنان 

صاحمه های حضوری اسنفاده  برای ای  ارزیابی از ابزار پرسشنامه خوداظهاری و م  مرتم  با محورهای توسهه انجا  شد.

شده طی یک کارگاه مشورتی شده است و در اننها  ننایج ارزیابی و طرح های ظرفیت گسنری با سازمان های ارزیابی

ش  گذاشنه  به اشنراک  ها یک روزه  سازمان  گسنری با مشور   اقدا  برای ظرفیت  اولویت  ننایج  تحلیل  تا ضم   د 

 تمیی  شود.
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شد  مطالها    منطقه ای مزیت های  همانطور که اشاره  تحلیل شده و محورهای توسهه تهیی  شده در گزارش 

ارزیابی ظرفیت قرار گرفت.  و ریزیبرنامهممنای  پایه    سازمان های ذیرب      اندرکاراندست  و  ذینفهان طراحی روش 

  ارزیابی   روشقرار گرفنند.   ارزیابی  ظرفیت های عملکردی آنها مورد و  شده  شناسایی  توسهه  محورهای  از  یک هر  در

سازمان ها و یا محی  توانمندساز  فراسازمانی  را در ارتماط با چهار موضوع  UNDP  ظرفیت ظرفیت های عملکردی 

فهلی ظرفیت    .نهادی  رهمری  دانه  و پاسخگویی مورد ارزیابی قرار می دهداصلی ترتیما    های عملکردی  وضهیت 

از موضوعا  اصلی است.  مناثر  توانمندساز  ها و یا محی   سازمان  سازمانها و   در  فهلی  ها  شرای   با ارزیابی ظرفیت 

کننده میزا مطلوب مشخص می شود که ای  فاصله مشخص  توسهه فاصله آنها از شرای   ن کار و فهالیت در راسنای 

مطلوب در  ظرفیت می باشد.   به شرای   از ننایج ارزیابی ظرفیت  طرح های ظرفیت گسنری برای رسیدن  با اسنفاده 

هر ظرفیت تمیی  می شود. طرح های ظرفیت گسنری می تواند مسنقیما برای ایجاد توسهه در ظرفیت یک سازمان  

فراسازمان بر ظرفیت های دیگر تهیه شوند و یا اثرا   ایجاد توسهه در یک ظرفیت  باشند. در بسیاری موارد  ی داشنه 

نیز اثرگذار است و می تواند تهداد طرح های ظرفیت گسنری کاهه یابد و یا به صور  یک بسنه ظرفیت گسنری 

ه در ظرفیت مذکور رح ظرفیت گسنری همراه با یک برنامه اقدا  مسیر اجرایی برای ایجاد توسه به آن نگاه شود. هر ط

میکند.   ها  و  را مشخص  ننایج و تحلیل ظرفیت  بخه  از طرح های ظرفیت در  بسیاری  و در  فراسازمانی  سط   در 

در هماهنگی با سایر   ظرفیتپایدار  همه جانمه و موفق یک گسنری سازمانی به ای  نکنه اشاره شده است که توسهه  

ا کارآمد  توانمندساز  محی   یک  ها و در  ایجاد سازمان  ظرفیت   ننایج ارزیابی  برگرفنه از  اینرو   از  است.  مکان پذیر 

فراسازمانی برای  بخه  یک کارگروه توسهه جامع در  و یا ایجاد  کارگروه های تخصصی ذیل ظرفیت های مخنلف 

شده  ارائه  گسنری  طرح ظرفیت  به عنوان  سیسنان  حوزه  محور در  ناحیه  سازی طرح های توسهه  همگا  و همسو 

   است.

به تشری  ارائه می شود. شناسی ارزیابی ظرفیت و ننایج ارزیابی   در ادامه روش 
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 مقدمه -1

 منابعهرچند داشن   .  دارد  یبسنگ  هانهیزمدر همه   یکاف  تیظرف  داشن  بهیا منطقه خاص    کشور  کی موفقتوسهه  

  ها یاسنراتژ ها استیس    یقوان  .ستین  یکاف  یانسان داریپا  توسهه  یارتقا  یبرا  ییتنهابه  پول  قیتزر  بسیار کلیدی است  یمال

موفق   یهاهیپا  منخصص  و  کردهلیتحص  افراد  و   کارآمدی  هاسازمان   ینیحما  یهاهیرو  و توسهه  برنامه  یک  اصلی 

شناخنه    عنوانبهکه    باشندیم و  شوندیمظرفیت   و  اجرا   یزیربرنامه  توانیم  هاظرفیتتقویت ای   یا  . در صور  وجود 

در واقع مسیر  هاظرفیتدانست. توسهه و تقویت ای   پذیرامکانرا  پایدار  توسهه به  یابیدسن  یبراتوسهه  هایطرح  یبازنگر

 اصلی دسنیابی به توسهه است.

ملل    قیدق  و  کیسنماتیس  که  است  کرده  جادیا  تیظرف  یابیارز  انجا  یبرا  را  یروش    UNDPبرنامه توسهه سازمان 

  سه  ندیفرآ کی  UNDP تیظرف  یابیارزروش  .  است تیظرف  یابیارز  مخنلف یهاتیموقه   با  سازگار و  منهطف  حال یدرع و

است  هاظرفیت  یابیارز  یبرا  یامرحله شده  اجرا  مننوعی  اهدا   با  منهددی  کشورهای  در  که      اول  مرحلهدر    .است 

کلیدی   در    .کنند ریزیبرنامه  را  تیظرف  یابیارز تا  شوندیم  جیبس  و  ییشناسا  assessment ownersدسناندرکاران 

ننایج ارزیابی    ابیارز  گروه  و  شودیماجرا    اول  مرحله  در  برنامه ریزی انجا  شدهمرحله دو     از  و   سط با اسنفاده  فهلی 

می کند.   منمرکز    یگروه یهابحث   مثالعنوانبه  ق یطر  از  توانیم  رامرحله     یا  سط  مطلوب ظرفیت ها را مشخص 

ارزیابی ظرفیت را    یهاافنهی  ابیارز گروهسو      مرحلهدر    .اجرا کرد  یانفراد  یهامصاحمه  ای   ظهاریخودا  یهاپرسشنامه

تحلیل و   شودیمرا شامل   پوشه تحت  موضوعا  و هاظرفیت  و   مورداسنفاده یابزارها و  هاندیفرآ  نفهان یذاطهعا    که

برای رهیافت  پاسخ  درواقعشده   یبندفرمول جیننا.  کندیم  یبنددسنه  .خواهد بود تیظرف  توسههی 

ظرفیت   ارزیابی  توانمندساز  UNDPدر روش  و محی   سازمانی  فردی   سه سط   برای ارزیابی    عنوانبه   نقاط ورود 

بر اساس شرح خدما  مشاور مورد ارزیابی  شودیمظرفیت تهیی    . در ای  گزارش دو سط  سازمانی و محی  توانمند ساز 

توانمندساز    و محی   سطوح سازمانی  گرفنه است. در هر یک از  به   5قرار  ارتماط  در  اصلی    4ظرفیت عملکردی  موضوع 

    ییو ته     یشرا  یابیارز  ؛نفهانیجلب مشارکت ذ  تیظرفعملکردی شامل  هایظرفیت  .ردیگیممورد ارزیابی و تحلیل قرار 

سازمانی   یهالیپنانس  هاظرفیت. ای  استی  ابیو ارزش   ؛و اجرا  تیریمد   یزیربودجه  ؛و راهمردها  هااستیس   ییته   ؛اندازچشق
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سط  بسنر مناسب    هایطرحبرای اجرای بهنر   سازمانی و  توسهه است که در ای  روش در دو سط   توفیق در  توسهه و 

قرار   ارزیابی  مورد  توانمندساز   سازمانی  محی   سط   توانمندسازی  ظرفیت  رندیگیمبرای  ارزیابی  روش     UNDP. در 

و یا   4ه یک ظرفیت عملکردی به در مسیر توسه   شدهییشناسا   core issue   مشکه  اصلی  یبه عمارتموضوعا  اصلی 

دانه و   .شودیم  بندیدسنه  پذیریمسئولیتگروه ترتیما  نهادی  رهمری  

طرح حاضر   تا به  رو  ای   ازدر  شده است  اسنفاده  ظرفیت  ارزیابی  ن  هاظرفیتجامع    لیتحلش  پ  ازهایو    شنهاد یو 

شود. در ادامه    نسنایس  منطقه  محور هیتوسهه ناح  یدر راسنا یگسنر  تیظرف هایطرح مخنلف پرو ه    یهابخهپرداخنه 

اجرا و تحلیل ننایج شرح داده شناسیروشبه تفکیک  . ای  گزارش در ادامه بخه اول خود که مرتم  با گردآوری  شودیم  

مطالها  پایه در حوزه سیسنان بوده است   و اجرای ای  بخه از    ریزیبرنامهو از ننایج بخه اول برای   باشدیمو بررسی 

اسنفاده   اسنفاده     یتریدیکل.  شودیمپرو ه  از آن  گزارش  ای   مطالها  پایه که در  بخه  از  محورهای  شودیمخروجی    

و توسهه اقنصادی  شده ییته توسهه  اجنماعی سیسنان است. ای  محورها شامل موارد  -برای مدیریت یکپارچه منابع طمیهی 

محور   بر   کق    کشاورزیذیل است:  ی   مرز  یتجار  ممادال   و  صادرا ی   فرهنگ  توسهه  و  دسنیصنایع   یگردشگرآب 

و  خانگ  وکارهایکسب   نو  یهایانر و    زیستمحی   ذینفهان  نیز   اندرکاراندستی.  توسهه  ای  محورهای  از  در هر یک 

ارزیابی ظرفیت    شدهییشناسا بیشنر از طریق روش  ای  بخه از مطالهه مورد ارزیابی   .رندیگیمقرار   UNDPو در 

 

 

 هاظرفیت  یابیند ارزیفرآ  یاجرا  شناسیروش -2

ارزیابی ظرفیت   در    UNDPروش   هایطرح  شنهادیو پ  ازهایو ن  هاظرفیتجامع    لیتحلای  بخه برای ممنای اصلی 

به سه بخه طراحی     نسنایس   محور  هیتوسهه ناح  یدر راسنا  یگسنرتیظرف در ای  روش  ارزیابی ظرفیت  است. مراحل 

 .شودیم  بندیدسنهاجرا و تحلیل ننایج 

و    مرحله  در سیسنان  با مشارکت دفنر پرو ه  ملل  گروهطراحی  سازمان  برنامه توسهه  جلسا       UNDP   کارشناسی 

 UNDP تیظرف  یابیارز. در ای  جلسا  چارچوب روش  برگزار شداز ارزیابی ظرفیت   اننظارا  و اهدا منهددی برای تمیی  
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با   انطماق آن  نحوه  منظر  گرفت  یازهایناز  قرار  بررسی  منطقه مورد  محلی  و شرای   سیسنان  تهیی     پرو ه    روش ضم  

 .فیت نیز تدوی  شدبرای اجرای ارزیابی ظر  یبندزمان برنامه   اطهعا   و هاداده  لیتحل و  آوریجمع

بر اساس    دو   مرحله ارزیابی ظرفیت است که  میدانی  اجرای  گرفن  ریزیبرنامهای  روش  قمل   هصور   مرحله  در 

اطهعا   تجارب   آوریجمع. در جلسا  مشورتی پیرامون نحوه اجرای ارزیابی ظرفیت و شودیمارزیاب انجا   گروهتوس  

ملل   برنامه توسهه سازمان  و کارشناسان  و   بندیجمع  برای اجرای بهنر ارزیابی   UNDPمشاور  تیق دفنر پرو ه سیسنان 

به تیق ارزیاب اننقال یافت و ب کار  کار لحاظ گردید. توجیها  اجرایی  اجرایی     ا همسویی صور  پذیرفنهدر روش  بخه 

توس     باشدیم  از طریق برگزاری مصاحمه  تکمیل پرسشنامه و کارگاه مشورتی گروهی  اطهعا   آوریجمعای  روش که 

انجا  شد.  تیق منخصص 

ارزیابی    ندهایفرآ و  نفهانیذ  اطهعا  که  تیظرف  یابیارز  یهاافنهی   سو   مرحله  در تحلیل و   استدر سطوح مخنلف 

موجود    شودیم  بندیدسنه ظرفیت گسنری  هایطرحمشخص گردد و در مقایسه با ظرفیت مطلوب    هاظرفیتتا وضهیت 

منطقه تهیی  سط  ظرفیت مطلوب   ارائه گردد. در ای  بخه نیز با مشور  دفنر پرو ه سیسنان و با در نظر گرفن  شرای  

 تهیی  گردید.

ارزیابی ظرفیت   گانهسهاز مراحل   هرکدا در ادامه اقداما  صور  گرفنه ذیل    .شودیمتشری     UNDPروش 

 

 هاظرفیتاجرای فرایند ارزیابی  منظوربهطراحی و بسیج منابع  -1-2

و ذینفهان    اندرکاراندستشامل سه مرحله شناسایی و تحلیل   UNDPبخه ابندایی در اجرای روش ارزیابی ظرفیت  

و   پرو ه  برای اجرای ارزیابی است.تمیی  اهدا  و اننظارا  از ارزیابی   انطماق ابزار ارزیابی ظرفیت  پرسشنامه  

 نفعانیو ذ  اندرکاراندست لیو تحل  ییشناسا -1-1-2

برنامه توسهه سازمان   به کمک مطالها  پایه صور  گرفنه و در جلسا  مشورتی با دفنر پرو ه سیسنان و کارشناسان 

محور  UNDPملل   پنج  است.    عنوانبه    شده  اننخاب  سیسنان  توسهه  بر   کشاورزیمحور  محورهای  آب    محور   کق 
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و ممادال  تجار  محور   یو توسهه فرهنگ  دسنیصنایع   یگردشگر  نو یهایانر و    زیستمحی    محور   یمرز یصادرا  

  ها لیتحلنقطه شروع  هاظرفیت. ای  محورها در بخه ارزیابی  باشندیمی پنج محور اننخابی  خانگ وکارهایکسبو محور  

توسهه    یهاپرو ه  یاجرا  در  هاآن  نقه   ییته   و  نفهانیذ  و  اندرکاراندست  لیتحل  و  ییناساش .  باشندیم محور  ذیل هر 

ارزیابی ظرفیت    ازقد  اول    ی خصوص  بخه   نهادمرد   یهاسازمان   ینیحما  ینهادها   یدولن  بخه  اول روش  مرحله 

UNDP    شناسایی با  مرحله  ای   در  پرو ه     اندرکاراندستاست.  ذینفهان  ارزیابی    توانیمو  ابزار   هاظرفیتبه طراحی 

ارزیابی ظرفیت   ارزیابی    UNDPپرداخت. در روش  ارزیابی   تواندیماست که    یاپرسشنامه  هاظرفیتابزار  بسنه به اهدا  

کند   تغییر  پرو ه  ظرفیت  نیازهای  با  منناسب  شناسایی  روازای شود.    سازیهمگا و  و  توسهه  محورهای  تهیی   با    

 توانیم   هاآن  سازمانیبرونو   سازمانیدرونو ذینفهان در هر محور  و همچنی  تهیی  چگونگی پیوندهای   اندرکاراندست

برای ارزیابی   مذکور  ای  فرآیند  کرد.    سازیمنناسبرا    هاظرفیتپرسشنامه  بر اساس    یهاشاخصو    سؤاال در  ارزیابی 

کاری   توسهه  اندرکاراندستماهیت  ذینفهان  پیشمرد    هاآن  یریرپذیتأثو    تأثیرگذاریسط      و  توسهه    یهابرنامهدر 

 .شودیم  سازیهمگا 

سازمانهای ذیرب  در محورهای ذینفهان و    1-2جدول بر اساس محورهای توسهه تمیی  شده در بخه مطالها  پایه  

  . کندیمبیان   اخنصاربهرا اجرای موفق پرو ه های ذیل هر محور توسهه در  هاآنو نحوه اثرگذاری   کندیمرا مهرفی توسهه 

و   ذینفهان  تهیی   سیسنان    اندرکاراندستبا  دفنر پرو ه  با  منهدد  جلسا   توسهه  که طی  محورهای  اساس  مشخص  بر 

مشخص     اندشده ارزیابی  هد   ای     هایظرفیت.  شودیمگروه  از  هاسازمانعملکردی  اسنفاده  با  مراکز  و  نهادها    

مورد ارزیابی و تحلیل قرار  حضوری و تکمیل پرسشنامه خوداظ  یهامصاحمه  .ردیگیمهاری 
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 در محورهای توسعه )سازمان ها( اندرکاراندستذینفعان و : 1-2جدول 

ف
دی

ر
 

و   در پیشبرد محورهای پنجگانه توسعه  نحوه اثرگذاری  )سازمان ها( اندرکاراندستذینفعان 

 در مرحله اجرا  توسهه  هایطرحاجرایی  اصول  همراهی در   جوامع محلی 1

 ذیل محورهای توسهه  ها پرو هتسهیلگری در راسنای اجرای  هاسم و   هایتهاون 2
 با محور توسهه کشاورزی  مرتم   هایطرح  اورانهفنهای فنی و  ینهزمی  سازفراهق و ادارا  تابهه  جهاد کشاورزیسازمان  3
 هاطرحمدیریت یکپارچه منابع محیطی و اجرای  همکاری در   اسنان و ادارا  تابهه  زیستمحی   حفاظت  اداره کل 4
 هاطرحهمکاری در مدیریت یکپارچه منابع محیطی و اجرای   و ادارا  تابهه  منابع طمیهیاداره کل   5
 محور گردشگری  یهارساختیزو توسهه  توسهه مشاغل مرتم   تسهیل   و ادارا  تابهه  دسنیصنایع  گردشگری و یراث فرهنگیماداره کل   6
 هاطرحهمکاری در مدیریت یکپارچه منابع محیطی و اجرای   ای اسنان و ادارا  تابههشرکت آب منطقه 7
 پروریدا بخه    یوربهرهکمک به افزایه سط    و ادارا  تابههاسنان   یاداره کل دامپزشک 8
 تسهیل امور توسهه مشاغل خرد و حل موانع قانونی تجار  مرزی اسنان و ادارا  تابهه سازمان صنهت مهدن و تجار  9

 یکپارچه  در مدیریتهمکاری    –الز     یهارساختیزتوسهه مشاغل مرتم  و  سیسنان  شیه اداره کل   10
 تسهیل امور توسهه مشاغل ی اسنان و ادارا  تابههاداره کل تهاون  کار و رفاه اجنماع 11
 برای توسهه مهیشتمحورهای توسهه  ای  مرکز با    هایطرح  در  ایجاد همسویی ی و ادارا  تابههنیامداد اما  خم  نهیکم 12
 هاطرحهمکاری در مدیریت یکپارچه منابع محیطی و اجرای   اسنان و ادارا  تابهه  شرکت آب و فاضهب 13
 ای  مرکز با محورهای توسهه برای توسهه مهیشت  هایطرحایجاد همسویی در   بنیاد مسنضهفان انقهب اسهمی اسنان و ادارا  تابهه 14
 ای  مرکز با محورهای توسهه برای توسهه مهیشت  هایطرحایجاد همسویی در   اداره کل بهزیسنی اسنان و ادارا  تابهه 15
 منابع طمیهی  ای  مرکز با اهدا  مدیریت یکپارچه  یهابرنامهایجاد همسویی در   اسنان و ادارا  تابهه  ریاداره کل امور عشا 16
 محور توسهههر    ذیل ها  و سیاست  بانکداری با اهدا   هایطرحایجاد همسویی در    کشاورزی  صنهت و مهدن  مسک  و ... دولنی   یهابانک 17
 مرتم  با محورهای توسهه  گردشگری  مرز  ...   ونقل حمل   یهارساختیزبهمود   و ادارا  تابهه  اسنان  یل راه و شهرسازکاداره  18
 در همسویی با محور گردشگری  و مرز و تجار سهمت  ارائه خدما  بهداشت و  زابل  دانشگاه علو  پزشکی 19
 ای  مرکز با محورهای توسهه برای توسهه مهیشت  هایطرحایجاد همسویی در   اسنان و ادارا  تابههبنیاد مسک  انقهب اسهمی   20
 همکاری در پیشمرد اهدا  پرو ه در محورهای مرتم  با ای  مرکز حوزه سیسنان  نیروی اننظامی 21

 ای  مرکز با محورهای توسهه برای توسهه مهیشت  هایطرحایجاد همسویی در   مرزبانی 22
 ای  مرکز با محورهای توسهه برای توسهه مهیشت  هایطرحایجاد همسویی در   گمرک 23
 پیشمرد اهدا  محورهای توسهههای دولنی برای  ایجاد هماهنگی بی  دسنگاه حوزه سیسنان  یهایفرماندار 24
 پیشمرد اهدا  محورهای توسهههای دولنی برای  ایجاد هماهنگی بی  دسنگاه اسنانداری 25
 برای مدیریت یکپارچه منابع طمیهی و توسهه مهیشت  یالملل یبتسهیلگری   المللیبی های  سازمان 26

 

اثرگذار در محورهای توسهه برای پیشمرد    اندرکاراندستهر یک از  یهاتیمحدودکانا  و   ام1-2جدول  بر اساس 

قرار گرفتتوس  یهابرنامه اولیه  و    یهادسنگاه. موانع قانونی  تضاد منافع با دیگر ذینفهان و  هه مورد ارزیابی  نحوه دولنی 

مواجه با   هاآنعملکرد   توس   یسنیز  یمح  هایچالهدر  اقنصادی و اجنماعی  ارزیابی قرار    گروه   تخصصی مشاور مورد 

برای   رهیافنی  اولیه  بررسی  ای   با    هامصاحمهتسهیل  گرفت.  مصاحمه  جلسا   مسیر  ساخن   هدفمند  از    هرکدا و 

 آن مرکز بود.  موجود  هایظرفیت تردقیقبرای ارزیابی    اندرکاراندست
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 یابیارز  از  انتظارات و اهداف -2-1-2

ارزیابی   اننظارا  از  اهدا  و  ارزیابی ظرفیت    هاظرفیتتهیی   است. در    UNDPبخه دو  از مرحله طراحی روش 

دفنر برنامه توسهه سازمان ملل      اهدا   UNDPای  بخه با برگزاری جلسا  منهدد با دفنر پرو ه سیسنان و کارشناسان 

موجود    تأکیدو اننظارا  از ارزیابی مشخص گردید. در ای  جلسا  با  عملکردی در    هایظرفیتبر اهمیت تهیی  وضهیت 

با محو  یهاسازمان توسهه  ررمرتم   ای  بخه که به های  گردید. در  بررسی  موجود  وضهیت  ارزیابی صحی   اهکارهای 

و   ذینفهان  شناسایی  بخه  با  همگا   شد     اندرکاراندستصور   که    یهاتیمزانجا   منطقه  بررسی    برآمدهنسمی  از 

گرفت. قرار  ارزیابی  هد   گروه  تهیی   برای  اصلی  مهک  بود  پایه  از    مطالها   یک  هر  ارزیابی    مورد  یهاسازماندر 

خمره و   اننخاب شدند. ویژگی مشنرک    هامصاحمهگروه هد  برای اجرای    عنوانبهو یا مدیران ارشد    باتجربهکارشناسان 

باالی سط  آگاهی   گروه هد  مصاحمه میزان  و    هاآنهمه افراد در  اهدا   سازمانی   قوانی     بلندمد    اندازهایچشقاز 

 بود.  هاآنسازمان و سابقه مدیرینی 

و   هاآنتوسهه برای تهیی  وضهیت موجود    اندرکاردست  یهاسازماندر هر یک از   گانهپنجعملکردی    هایظرفیت 

  ی هاسازمانعملکردی در هر یک از   هایظرفیتتفاو  با وضهیت مطلوب مورد ارزیابی قرار گرفت. تهیی  وضهیت موجود 

منابع مالی مهق نیست   یتأم. چراکه برای رسیدن به توسهه  تنها  کندیمبرای توسهه   ریزیبرنامهبه   کمک شایانی  رب  ذی

و    موضوعاتیباید    حنماًو   دانه  سط   توان مدیریت و رهمری   به   پذیریمسئولیتمانند همسویی قوانی    برای رسیدن 

  ی هاسازمانعملکردی   هایظرفیتنه باشد. هر یک از سط  سازمانی و فراسازمانی  محی  توانمندساز  وجود داش در توسهه 

فراسازمانی    هاسازمانعملکردی    هایظرفیت ستیبایمو لذا   است یادشدهمرتم  با چهار موضوع اصلی    رب  ذی و محی  

نمود.  را در ارتماط با ای  چهار موضوع اصلی بررسی 

ارزیابی ظرفیت  مطالب فوق   برنامه توسهه   منهدددر جلسا     UNDPاز روش  و کارشناسان  با دفنر پرو ه سیسنان 

گرفت تا  قرار  تحلیل  مورد  ملل  نحوه اجرایی    یهاجنمهسازمان  گردد و  برای تیق مشاور روش   آن  کردن روش  مخنلف 

 کلیدی پرو ه باشد.  اندرکاراندستبا اهدا  پرو ه و اننظارا     راسناهق کامهً  UNDPارزیابی ظرفیت  
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ارز  یسازیبوم -3-1-2  UNDPت  یظرف  یابیروش 

از   ارزیابی ظرفیت    یهاتیقابلیکی  و اهدا     ریپذانهطا   UNDPبرجسنه روش  شرای   انطماق با  برای  بودن آن 

ای  روش با توجه به نیاز پرو ه سیسنان برای ارزیابی روازای . استمخنلف ارزیابی    ی هاسازمانعملکردی در  هایظرفیت  

توانمندساز در توسهه با در نظر گرفن  اهدا  پرو ه   رب  ذی گفنه شد  بخه    قمهًکه   طورهمان شد.  سازیبومیو محی  

ارزیابی ظرفیت   ارتماط با هق تنظیق    زمانهق  صور بهشامل سه مرحله است که ای  مراحل    UNDPطراحی روش  و در 

ظرفیت    سازیبومی   مثالعنوانبه.  شوندیم ارزیابی  و   UNDPروش  ذینفهان  شناسایی  مرحله  ابندای  همان  از 

 UNDPروش ارزیابی ظرفیت  سازیبومیشروع شده است و در عمل شناسایی ذینفهان نیز بخشی از فرآیند   اندرکاراندست

 .است

در ای  بخه     طوربه و  مشخص  گروه هد  ارزیابی  تهیی   بررسی اولیه  پس از    اندرکار دست  یهاسازمانهمچنی  

در ای  پرسشنامه که ابزار   مطالهه قرار گرفت.مورد    UNDPدر روش ارزیابی ظرفیت   شدههیتوصتوسهه  نمونه پرسشنامه  

از طرفی   یادشدهعملکردی   هایظرفیتمنهددی ذیل هر یک از    یهاشاخصو   سؤاال    استارزیابی ظرفیت   وجود دارد. 

از   یک  اصلی    هاظرفیتهر  موضوعا   با  ارتماط  در  قرار  core issuesنیز  ارزیابی  مورد  ظرفیت  توسهه  . رندیگیم  در 

در    رطوهمان توانمندساز  فراسازمانی   شودیممشاهده    1-2شکل  که  محی   سط   و  سازمانی  سط   ارزیابی    عنوان به  

عملکردی     هایظرفیتبا تهیی  هر یک از موضوعا  اصلی برای ارزیابی    ازآنپس.  شودیمنقطه ورود به ارزیابی محسوب  

م سط  فراسازمانی مورد بررسی قرار    هاسازماندر هر یک از    هاظرفیتوجود ای  وضهیت   .ردیگیمو یا در 

به   ظرفیت    هایظرفیتتوجه  ارزیابی  روش  در  است.    UNDPفنی  برخوردار  باالیی  اهمیت  مرحله    روازای از  در 

تهیی     ستیبایمطراحی   از    هایظرفیتپس از  اولیه  نیز  هایظرفیتدر ارتماط با    رب  ذی  یهاسازمانفنی  ارزیابی  فنی 

اولیه ارزیابی  از  نسمی    انجا  شود. پس  ارتماط با    هاسازمانو مشخص کردن ظرفیت  شده در    هایظرفیتدر  تمیی   فنی 

توانمند هایظرفیت  توانیم  ارزیابی  ی  در مرحله اجراپرو ه سازمان و یا محی    هایظرفیتساز را در ارتماط با عملکردی 

و توسهه اقنصادی مدیریت جامع منابع طمیهی  دو ظرفیت فنی کلیدی  -فنی نیز ارزیابی کرد. در پرو ه سیسنان   اجنماعی 

 .باشندیم
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 UNDPمکعب روش ارزیابی ظرفیت : 1-2شکل 

ظرفیت   ارزیابی  ظرفیت    شدهارائه  یهانمونهاز    یریگبهرهبا  پرسشنامه  ارزیابی  انجا  روش  راهنمای   UNDPدر 

عملکردی از منظر موضوعا  اصلی    هایظرفیتپرسشنامه  ضم  توجه به ارزیابی    سؤاال تنظیق شده است. در اننخاب 

توانمندساز را   هایظرفیتتا بنوان وضهیت    اندبودهفنی نیز مهک اننخاب    هایظرفیت عملکردی هر سازمان و یا محی  

با   ارتماط  ارزیابی کرد.  مد  فنی  هایظرفیتدر  سیسنان  کلی نظر پرو ه  به ارزیابی     به صور   ورود  سط   تهیی   از  پس 

محورهای توسهه که گروه هد  ارزیابی را مشخص  آن  منطمق با    سؤاال  از  کندیمو بر اساس  نمونه در    سؤاال بی     

  ی ساز روانو تنظیق   یادشدهمنطمق با شرای    سؤاال برگردان فارسی  شد.  اننخاب UNDPپرسشنامه روش ارزیابی ظرفیت 

فنی مشاور    سؤاال اننخاب  شدند.   با همکاری دفنر پرو ه و گروه همکاران  و پایایی پرسشنامه  بررسی روایی  و همچنی  

مرحله ای   در  پایایی پرسشنامه   انجا  شده است.  و  از روایی  پایلو   برای اطمینان  گروه هد    سازماندو    به صور   از 
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شد.ارزیابی  مورد   آغاز  اجرا  مرحله  پایایی پرسشنامه  و  روایی  حصول  از  اطمینان  از  پس  و  گرفنند    ی هاپرسشنامه  قرار 

 و   1 -پ  در پیوست  شدهقیتنظ

 هاظرفیتبه ترتیب برای سط  سازمانی و سط  محی  توانمندساز ارائه شده است. شایان ذکر است ارزیابی   2 -پ

 .باشدینمدر سط  فردی در شرح خدما  ای  مشاور  

مرحل به  یهاشاخصو    سؤاال اننخاب    هدر  توجه  با  عملکردی    ارزیابی     یا گونهبه    هاشاخص  موردنظرظرفیت 

اننخاب شد که بنوان به درک صحیحی از ظرفیت عملکردی مورد مطالهه برسیق. در ای  مرحله از طراحی ارزیابی ظرفیت   

اننخاب  منناسب با نیاز پرو ه برای تحلیل اطهعا    هاشاخصو  سؤاال نیز مد نظر قرار داشت و  هاظرفیترویکرد تحلیل 

اجرای پایلو     با تکیه   در سط  سازمانی  مشاور و دفنر پرو ه به ای  ننیجه رسیدند که فرایند ارزیابی  گروهشدند. پس از 

فرد   کار  دفنر  محل  در  ارزیاب  توس   پرسشنامه  تکمیل  و  زیاد    شوندهمصاحمهبر مصاحمه  تهداد  شود.  و   سؤاال انجا  

در ارتماط   نیاز به مصاحمه  از مجموعه دالیل  همچنی   و    و عملکردی  فنی  هایظرفیتبا موضوعا  و  محورهای توسهه 

پیرامون محورهای توسهه   هامصاحمه همچنی   با توجه به اینکه موضوعا  مورد بحث در  .باشندیمای  تصمیق  رسیدن به 

مقرر کردند تا   گروهتخصصی و فنی بودند    مشاور در زمینه   گروهز  یک نفر منخصص ا  حنماًمشاور و دفنر پرو ه سیسنان 

باشد. عهوه بر ایشان  مقرر شد یک ارزیاب دیگر   شوندهمصاحمههر سازمان    یهاتیفهال داشنه  در جلسه مصاحمه حضور 

تکمیل پرسشنامه   و  برگزاری مصاحمه  باشد تا روند  داشنه  حضور  برای تما  هق در جلسه  نظر دریافت پاسخ    سؤاال  از 

 مدیریت شود.کننرل و  

مجزا از سط     یاپرسشنامهدر سط  محی  توانمندساز  فراسازمانی  نیز  با اعمال نکا  فوق   هاظرفیترزیابی  برای ا

  ی هاشاخصو  سؤاال سازمانی تهیه گردید. در ای  پرسشنامه  کلیا  مورد ارزیابی یکسان با سط  سازمانی است اما تهداد 

موجود در دو سط  ارزیابی  کمنر از سط  سازمانی است. در جلسا  هماهنگی با   یهاتفاو ذیل هر ظرفیت  بنا به دلیل  

و کارشناسا توانمندساز  دفنر پرو ه سیسنان  محی   سط   ارزیابی ظرفیت در  مقرر شد  ملل   دفنر برنامه توسهه سازمان  ن 

انجا  شود. در ای  جلسه ضم  در اخنیار قرار  و ذینفهان پرو ه   اندرکاراندستبا دعو  از گروهی   جلسه   طی یک کارگاه 

 هایظرفیتی جلسه محورهای توسهه و دادن پرسشنامه ای  بخه  مدیر جلسه با بیان توضیحاتی در راسنای هد  برگزار

به   برای تکمیل پرسشنامه    اندرکاراندستفنی پرو ه را  الز   و راهنمایی  داده  توضی   ذینفهان  داد.  را  و  محورهای  ارائه 
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عملکردی   هایظرفیتو گفنگوها به سمت    هاصحمتتوسهه در ای  جلسه به بحث و تمادل نظر گذاشنه شد و با مدیریت 

مطرح در مسیر توسهه را عنوان کردند. در پایان جلسه    هایچالهدر جلسه    کنندگانشرکتسه  هر یک از  توس  مدیر جل

مماحث    کنندگانشرکتاز   اساس  بر  و  مطالهه  را  پرسشنامه  که  شد  دهند  سؤاال به    شدهمطرحخواسنه  به   .پاسخ 

سازمانی نیز  قمهًدر ای  جلسه     کنندگانشرکت شده بود در سط     طی مصاحمه صور  گرفنه با پرو ه سیسنان و  مراجهه 

 و اهدا  آن آشنا شده بودند.

 تیظرف یابیارز ندیفرا یاجرا -2-2

و   از تهیه پرسشنامه  نیاز است اطهعا    ریزیبرنامهپس    آمده دستبهبرای اجرای بخه عملیاتی ارزیابی ظرفیت  

  اندرکاران دستعملکردی در بی    هایظرفیتو پرسشنامه مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد تا وضهیت موجود  هامصاحمهاز  

لیکر    سطحی  5پرسشنامه در یک طیف    سؤاال پاسخ به و ذینفهان مشخص شود.   انجا  شده است. با اسنفاده     طیف 

توسهه    نفهانیذ و  اندرکاراندست  یو فن  یعملکرد  هایظرفیت. اندشدهتحلیل  در ابهاد مخنلف    هاپاسخ Excel  افزارنر از  

برای رسیدن    ییدانه و پاسخگو   یراهمر   ینهاد ما یترت  یبا تمرکز بر ارتقا توانمندسازمحی  و  یدر ابهاد سازمان  سنانیس 

مطلوب در هر یک از   قرار    هاظرفیتبه سط   ارزیابی و تحلیل  بخه تحلیل و تفسیر در    هایابیارز. ننیجه  اندگرفنهمورد 

 .شودیمننایج ارائه  

    ییته به هر بخه    هاپاسخمیانگی    Excelبه    هاداده  پس از ورود  هاظرفیتدر ای  بخه برای تهیی  سط  فهلی  

مخنلف    هایظرفیتسط  کلی ظرفیت در هر یک از    کننده موضوعا   و    یراهمر   ینهاد ما یترتعملکردی در  دانه 

مطلوب  پاسخگو سط   ارزیابی ظرفیت  هاظرفیتیی را مشخص خواهد کرد. برای تهیی   اخنیار    UNDP  راهنمای روش 

تیق مشاور    اندرکاردست  عنوانبهعمل را به تیق مشاور و دفنر پرو ه   است. به پیشنهاد  دفنر    دییتأو با کلیدی پرو ه داده 

بی  تما    در  موضوع اصلی  در چهار  فهلی  سط  ظرفیت  با مقایسه میانگی   باالتری  میانگی  ظرفیت  هاسازمانپرو ه     

موضوعا  اصلی   و باالتری  ظرفیت در  سازمانی که سط   مثالعنوانبه.  شودیمظرفیت مطلوب اننخاب    عنوانبهفهلی    

مشارکت ذینفهان  حاصل چه   شود یمباالتر باشد اننخاب    هاسازمانار موضوع اصلی  در آن از بقیه میانگی  ظرفیت جلب 

بررسی   سازمان  ای   در  اصلی  موضوع  چهار  در  ذینفهان  مشارکت  جلب  ظرفیت  سط   سپس  باالتری  آن    شودیمو  و 
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اننخاب    عنوانبه مطلوب  ظرفیت  باقی  شودیمسط   برای  فرایند  ای   انجا     هاظرفیت.  ای  ر  .شودیمنیز  عدد  در  وش 

 واحدی رند شود.  5/0به سمت عدد بیشنر با تغییرا    تواندیمظرفیت مطلوب  

دارد   ای  فرایند  سازمانی که باالتری  سط  ظرفیت فهلی را  تیق مشاور و دفنر پرو ه   کهیدرصورتدر  به تشخیص 

آن   ظرفیت  سط   باشد   سیسنان  قمول  مهرفی    عنوانبهقابل  موفقی  و   تواندیمکه    شودیمسازمان  مشخص  مهیاری 

  ها سازمانبر اساس شرای  حاکق بر    شده ییته   سط  ظرفیت مطلوب بیترت یابهباشد.  هاسازمانبرای دیگر   یافننیدست

ممک  و قابل  نظر اجرایی  منطقه از  ممک  است در    یادشده. شایان توجه است که سازمان موفق  باشدیم ریزیبرنامهدر 

سط  مطلوب نداشنه باشد و نیاز به ارتقا در آن موضوع دانه و پاسخگو   یراهمر   ینهاد  مایترتبهضی از موضوعا   یی 

بیشنر تشری     .شودیمیا موضوعا  را داشنه باشد. ای  فرایند در بخه ننایج با ذکر مثال عینی 

 جینتا  ریو تفس لیتحل -3-2

ارزیابی ظرفیت   و تفسیر ننایج است.    UNDPبخه پایانی روش  ای  بخه بر اساس    یهالیتحلمربوط به تحلیل 

ننایج    یهابخهدر    گرفنهانجا طراحی   ادامه  در  پذیرفت.  خواهد  صور   فهلی   آمدهدستبهقملی  وضهیت  تمیی     برای 

 .شودیمارائه    ت مطلوبیسه با ظرفیو مقا  هاظرفیت

 در سطح سازمانی موجود و مطلوب  هایظرفیت  سهیمقا  -1-3-2

در بهد سازمانی   هایظرفیتارزیابی  فرایند   و انجا  مصاحمه با مدیران و   هاسازمانبا مراجهه حضوری به عملکردی 

کل ادارا   مهاونی   و  سیسنان  مسنقر در حوزه  ادارا   و تکمیل پرسشنامه خوداظ  روسای  اسنان  انجا  پذیرفنه در  هاری 

به یک الگوی عملکردی   هاسازماناز    آمدهدستبهنجا  ارزیابی و با تحلیل اولیه ننایج در جریان ا  کنندهمصاحمهتیق  است.  

یافت که    هاسازمانبی    و مدیرینی  هاسازماندست  به سه دسنه خدماتی  مدیرینی   . در  کردیم بندیتقسیقخدماتی  -را 

وظایف    هاسازمان  یهابندیدسنهاز    هرکدا  شرح  و  اخنیارا   بود.   هاسازمانحدود  مشابه  سازمان  عملکرد  جنمه  از 

قرار گرفت. ادارا  جهاد    یخدمات  یهاسازماندر دسنه    یاد مسک  انقهب اسهمیو بن  ی  دامپزشکهابانک   مثالعنوانبه

منابع طمیکشاورز بر ارائه خدما    ینیریمد-یخدمات  یهاسازماندر دسنه    زیستمحی  و    یه ی   قرار گرفنند چون عهوه 
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مد  یاتوسهه  هایطرحنفهان  یبه ذ منطقه  سط   اسنانکنندیمت  یریرا در  ادارا   دسنه    ی.  قرار    ینیریمد  یهاسازماندر 

گزاریو س  ریزیبرنامهگرفنند چون جنمه   ل  یبا تحل  یاز طرف  ادارا  است.  یا یاز بخه خدمات  تربرجسنه هاآندر   یاست 

ر ادارا   یت در سایآن ظرف  یت کلیوضه  توانیمف مشابه  یاز ادارا  با شرح وظا یکیدر    یعملکرد هایظرفیت  یابیزو ار

ن س   یهاشهرسنان  یه ی  زد  مثال: منابع طمیز تخمیمشابه را  و  یحوزه    الگو در  یا   .زیستمحی  ا ادارا  حفاظت  یسنان 

 قرار خواهد گرفت.شنر ی  بیج مورد اسنفاده و تشریل ننایادامه تحل

و اسنان    33تهداد    سازمان اننخابی اولیه   45از مجموع  فوق    یبا در نظر گرفن  الگو مرکز در سط  حوزه سیسنان 

و   ذینفهان  توسهه    اندرکاراندستکه از  محورهای  قرار گرفنند.  شده ییته مسنقیق در  ارزیابی  بودند مورد  ننایج   در پرو ه 

اصلی    هاپرسشنامه ارتماط با موضوعا   در  هر سازمان  فهلی  گرفت و وضهیت  قرار  تحلیل  برای ای    به دستمورد  آمد. 

با   لیکرد  هاپاسخاز    گیریمیانگی منظور   طیف  اصلی     در  موضوعا   بر اساس  هر ظرفیت عملکردی  فهلی  به وضهیت 

ارائه    یابر  6-2جدول   و  5-2  جدول   4-2  جدول   3-2  جدول   2-2جدول    در ننایج  مد وآ  دست در    .شودیمهر سازمان 

م هاجدول  یا ک از چهار موضوع یت در هر ی  ظرفیانگیبر اساس م  یت عملکردیظرف  یت فهلیانگر وضه ی  بیانگیسنون 

 است.  یاصل

بر   ایت نیهر ظرف  یبرا  شده ییته   مطلوبحد  ی   عملکرد  تیهر ظرف  یفهل  تیوضه عهوه  در  نشان   هاجدول   یز 

نسمت به   تیظرف  یاز نظر سط  فهل  سنانیادارا  حوزه س  عموماًکه    دهدیمفوق نشان  یهاجدول جی. نناداده شده است

از موضوعا    کیدر هر   هاآن  ارا یاخن تیحدوددر م  شهیر  تواندیمتفاو     یقرار دارند. ا  یتر ییپادر سط   یادارا  اسنان

ج یبا توجه به ننا یت گسنریظرف هایطرح  موضوع در  یا  اداره خود داشنه باشد. یمسنقل برا  یساز قیتصم یبرا  یاصل

به حد مطلوب طرح منناسب با نیرس  یل قرار گرفت و برایشنر مورد تحلیپرسشنامه ب  سؤاال از   هرکدا به    هاپاسخ از  یدن 

 گرفنه شده است.سازمان در نظر  

و با در نظر گرفن  میانگی  ننایج  ترتیما  نهادی مهق تری  عامل محدود کننده توسهه ظرفیت در   به صور  کلی 

مسئولیت پذیری و  موضوعا  دانه   به شمار می رود.  مرکز اسنان  به نسمت ادارا  کل در  سیسنان  ادارا  حوزه  سط  

نظ از  رتمه های بهدی  در  و رهمری  حوزه  پاسخگویی   ادارا   هرچند  گرفنند.  قرار  توسهه ظرفیت  بر روند  تاثیرگذاری  ر 
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اما ادارا  اسنانی نیز دارای   اسنانی از منظر ترتیما  نهادی داشنند   سیسنان دارای حدود اخنیارا  کمنری نسمت به ادارا  

 محدودیت های نهادی بر اساس شرح وظایف خود هسنند.

 

 ارتباط با موضوعات اصلی در هاسازمانوضعیت فعلی ظرفیت جلب مشارکت ذینفعان در : 2-2جدول 

 نام سازمان
 جلب مشارکت ذینفعان

 سطح مطلوب
 میانگین پاسخگویی دانش رهبری ترتیبات نهادی

 شهرستان 

00/3 دامپزشکی زابل  60/3  00/3  40/3  25/3   

00/3 دامپزشکی هامون  80/3  40/2  40/3  15/3  

80/2 میراث فرهنگی و گردشگری زابل  60/3  80/2  20/3  10/3  

00/2 بانک کشاورزی  00/3  80/2  60/2  60/2  

20/2 بانک مسکن  80/2  80/2  60/2  60/2  

40/2 جهاد کشاورزی هامون  40/3  40/2  20/3  85/2  

20/3 نیمروز  جهاد کشاورزی  80/3  20/3  80/3  50/3  

60/2 جهاد کشاورزی هیرمند  80/2  40/3  60/3  10/3  

40/3 زابل  جهاد کشاورزی  80/3  60/3  20/3  50/3  

60/3 زهک  جهاد کشاورزی  80/3  40/3  80/3  65/3  

00/2 منابع طبیعی و آبخیزداری هیرمند  00/3  80/2  80/2  65/2  

40/2 منابع طبیعی و آبخیزداری زابل  60/2  60/2  60/2  55/2  

80/2 بنیاد مسکن زابل  00/3  80/2  20/3  95/2  

20/2 بهزیستی زابل  00/3  60/3  20/3  00/3  

20/3 بخشداری هیرمند  60/3  00/2  60/2  85/2  

80/3 زابل  زیستمحیطحفاظت    60/3  80/3  80/3  75/3  

40/3 کمیته امداد امام خمینی )ره( زابل  80/3  60/3  60/3  60/3  

00/3 اداره کل شیالت سیستان  00/4  80/3  60/3  60/3  

20/3 امور آب هامون  40/3  20/3  40/3  30/3  

00/3 معاونت آب سیستان  40/3  60/3  40/3  35/3  

40/3 صنعت، معدن و تجارت زابل  80/3  20/3  60/3  50/3  

40/2 امور عشایر زابل  00/3  40/2  40/3  80/2  

60/3 فرمانداری هیرمند  00/4  60/3  00/4  80/3  

00/3 تعاون، کار و رفاه اجتماعی زابل  80/3  80/3  80/3  60/3  

 استان

80/2 صنعت، معدن و تجارت استان  20/3  20/3  20/3  10/3  

40/3 معاونت امور روستایی استاندای  00/4  40/3  60/3  60/3  

60/3 ریزیسازمان مدیریت و برنامه  00/4  00/4  00/4  90/3  

80/3 حفاظت محیطزیست استان  00/4  00/4  00/4  95/3  4 
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 نام سازمان
 جلب مشارکت ذینفعان

 سطح مطلوب
 میانگین پاسخگویی دانش رهبری ترتیبات نهادی

20/3 جهاد کشاورزی استان  40/3  60/3  80/3  50/3   

40/3 منابع طبیعی و آبخیزداری استان   80/3  80/3  60/3  65/3  

00/4 کمیته امداد امام خمینی )ره( استان  80/3  00/4  00/4  95/3  

20/3 استان میراث فرهنگی و گردشگری    40/3  40/3  60/3  40/3  

60/3 استان  یامنطقهشرکت آب   80/3  20/3  40/3  50/3  

 

 ارتباط با موضوعات اصلی در هاسازماندر  چشم انداز نییو تع طیشرا یابیارزوضعیت فعلی ظرفیت : 3-2جدول 

 نام سازمان
انداز نییو تع طیشرا یابیارز سطح  چشم 

 میانگین پاسخگویی دانش رهبری ترتیبات نهادی مطلوب

 شهرستان 

50/3 دامپزشکی زابل  00/3  20/3  25/3  24/3   

75/3 دامپزشکی هامون  40/3  20/3  75/2  28/3  

00/3 میراث فرهنگی و گردشگری زابل  60/2  40/3  75/2  94/2  

50/2 بانک کشاورزی  60/2  00/3  50/2  65/2  

00/3 بانک مسکن  20/2  40/3  50/2  78/2  

25/3 جهاد کشاورزی هامون  60/2  00/3  50/2  84/2  

00/3 نیمروز  جهاد کشاورزی  60/2  40/3  50/3  13/3  

00/3 جهاد کشاورزی هیرمند  20/3  60/3  00/3  20/3  

50/3 زابل  جهاد کشاورزی  40/3  40/3  25/3  39/3  

25/3 زهک  کشاورزیجهاد    40/3  20/3  25/3  28/3  

25/3 منابع طبیعی و آبخیزداری هیرمند  60/3  40/2  25/3  13/3  

25/3 منابع طبیعی و آبخیزداری زابل  40/3  00/3  25/3  23/3  

25/3 بنیاد مسکن زابل  00/3  00/3  75/2  00/3  

75/3 بهزیستی زابل  00/4  00/4  50/3  81/3  

25/2 هیرمندبخشداری   20/2  20/2  00/2  16/2  

75/3 زابل  زیستمحیطحفاظت    00/4  00/4  50/3  81/3  

00/4 کمیته امداد امام خمینی )ره( زابل  00/4  40/3  75/3  79/3  

00/3 اداره کل شیالت سیستان  40/3  60/3  75/3  44/3  

50/3 امور آب هامون  00/3  40/3  25/3  29/3  

25/3 سیستانمعاونت آب    20/3  20/3  75/2  10/3  

25/3 صنعت، معدن و تجارت زابل  20/3  00/3  25/3  18/3  

50/2 امور عشایر زابل  20/2  20/2  25/2  29/2  

75/3 فرمانداری هیرمند  60/3  60/3  00/4  74/3  

50/3 تعاون، کار و رفاه اجتماعی زابل  60/3  40/3  50/3  50/3  
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 نام سازمان
انداز نییو تع طیشرا یابیارز سطح  چشم 

 میانگین پاسخگویی دانش رهبری ترتیبات نهادی مطلوب

 استان

25/3 تجارت استانصنعت، معدن و    20/3  40/3  75/2  15/3  

25/3 معاونت امور روستایی استاندای  00/4  60/3  50/3  59/3  

50/3 ریزیسازمان مدیریت و برنامه  00/4  80/3  50/3  70/3  

00/4 حفاظت محیطزیست استان  00/4  80/3  75/3  89/3  

75/3 جهاد کشاورزی استان  00/4  80/3  50/3  76/3  

75/3 منابع طبیعی و آبخیزداری استان   00/4  00/4  50/3  81/3  

00/4 کمیته امداد امام خمینی )ره( استان  80/3  00/4  00/4  95/3  4 

25/3 میراث فرهنگی و گردشگری استان   80/3  60/3  75/3  60/3   

00/4 ی استانامنطقهشرکت آب   60/3  60/3  25/3  61/3  

 

 اصلی موضوعات با ارتباط در هاسازمانو راهبردها در  هااستیس نییتع تیظرف یفعل تیوضع: 4-2جدول 

 نام سازمان

 و راهبردها  هااستیس  نییتع
سطح 

 مطلوب
ترتیبات  

 نهادی

رهب

 ری

دان

 ش

پاسخ

 میانگین گویی

 شهرستان 

00/3 دامپزشکی زابل  00/3  3.33 00/3  08/3   

50/2 دامپزشکی هامون  20/3  2.67 50/3  97/2  

75/2 میراث فرهنگی و گردشگری زابل  00/3  00/3  00/3  94/2  

50/2 بانک کشاورزی  60/2  00/3  2.00 53/2  

75/2 بانک مسکن  20/2  2.67 50/2  53/2  

00/3 جهاد کشاورزی هامون  20/3  00/3  50/2  93/2  

00/3 نیمروز  جهاد کشاورزی  40/3  3.33 50/3  31/3  

25/3 جهاد کشاورزی هیرمند  60/3  3.33 00/3  30/3  

00/3 زابل  جهاد کشاورزی  40/3  00/3  50/3  23/3  

00/3 زهک  جهاد کشاورزی  20/3  3.33 50/3  26/3  

50/2 منابع طبیعی و آبخیزداری هیرمند  80/2  2.33 00/3  66/2  

25/3 منابع طبیعی و آبخیزداری زابل  3.60 00/3  50/3  34/3  

75/2 بنیاد مسکن زابل  2.80 00/3  00/3  89/2  

50/3 بهزیستی زابل  3.80 3.33 00/4  66/3  

50/2 بخشداری هیرمند  2.40 2.33 00/2  31/2  

25/3 زیست زابلحفاظت محیط  3.60 3.33 00/4  55/3  

00/3 کمیته امداد امام خمینی )ره( زابل  3.20 3.33 50/3  26/3  

75/3 اداره کل شیالت سیستان  4 67/3  00/4  85/3  

00/3 امور آب هامون  3.20 3.33 00/3  13/3  
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 نام سازمان

 و راهبردها  هااستیس  نییتع
سطح 

 مطلوب
ترتیبات  

 نهادی

رهب

 ری

دان

 ش

پاسخ

 میانگین گویی

00/3 معاونت آب سیستان  3.20 00/3  00/3  05/3  

50/3 صنعت، معدن و تجارت زابل  2.80 3.33 50/2  03/3  

50/2 امور عشایر زابل  3.20 2.33 50/2  63/2  

50/3 فرمانداری هیرمند  3.60 3.00 00/3  28/3  

25/3 تعاون، کار و رفاه اجتماعی زابل  3.40 3.33 00/3  25/3  

 استان

50/2 صنعت، معدن و تجارت استان  2.60 3.33 50/3  98/2  

75/3 معاونت امور روستایی استاندای  00/4  00/4  50/3  81/3  

75/3 ریزیبرنامهسازمان مدیریت و    00/4  00/4  50/3  81/3  

75/3 حفاظت محیطزیست استان  3.80 00/4  00/3  64/3  

75/3 جهاد کشاورزی استان  00/4  00/4  00/4  94/3  

00/4 منابع طبیعی و آبخیزداری استان   3.80 00/4  00/4  95/3  5/4  

00/4 کمیته امداد امام خمینی )ره( استان  3.60 00/4  00/4  90/3   

75/3 میراث فرهنگی و گردشگری استان   00/4  00/4  00/4  94/3  

50/3 ی استانامنطقهشرکت آب   3.60 3.33 50/3  48/3  

 

 اصلی موضوعات با ارتباط در هاسازمانو اجرا در  تیریمد ، یزیبودجه ر تیظرف یفعل تیوضع: 5-2جدول 

 نام سازمان
ر سطح  و اجرا  تیریمد ،یزیبودجه 

 میانگین پاسخگویی دانش رهبری ترتیبات نهادی مطلوب

 شهرستان 

20/3 دامپزشکی زابل  60/3  20/3  20/3  30/3   

60/3 دامپزشکی هامون  40/3  00/3  40/3  35/3  

20/3 میراث فرهنگی و گردشگری زابل  80/3  00/3  20/3  30/3  

20/3 کشاورزیبانک    60/3  20/2  80/2  95/2  

60/3 بانک مسکن  60/3  40/2  80/2  10/3  

20/3 جهاد کشاورزی هامون  60/3  00/3  20/3  25/3  

20/3 نیمروز  جهاد کشاورزی  40/3  60/3  20/3  35/3  

80/2 جهاد کشاورزی هیرمند  20/3  40/3  80/3  30/3  

00/3 زابل  جهاد کشاورزی  00/3  00/3  20/3  05/3  

20/3 زهک  جهاد کشاورزی  60/3  20/3  20/3  30/3  

80/2 منابع طبیعی و آبخیزداری هیرمند  00/3  80/2  00/3  90/2  

20/3 منابع طبیعی و آبخیزداری زابل  00/4  00/3  40/3  40/3  

60/2 بنیاد مسکن زابل  40/3  80/2  00/3  95/2  

20/3 بهزیستی زابل  20/3  60/3  80/3  45/3  
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 نام سازمان
ر سطح  و اجرا  تیریمد ،یزیبودجه 

 میانگین پاسخگویی دانش رهبری ترتیبات نهادی مطلوب

20/3 بخشداری هیرمند  60/3  20/2  20/2  80/2  

40/3 زیست زابلحفاظت محیط  00/4  00/4  80/3  80/3  

40/3 کمیته امداد امام خمینی )ره( زابل  60/3  60/3  60/3  55/3  

80/3 اداره کل شیالت سیستان  00/4  20/3  80/3  70/3  

20/3 امور آب هامون  60/3  00/3  20/3  25/3  

00/3 معاونت آب سیستان  40/3  80/2  00/3  05/3  

40/3 صنعت، معدن و تجارت زابل  60/3  60/2  00/3  15/3  

20/2 امور عشایر زابل  00/3  00/2  20/3  60/2  

00/3 فرمانداری هیرمند  00/4  20/3  60/3  45/3  

80/2 تعاون، کار و رفاه اجتماعی زابل  60/3  00/3  20/3  15/3  

 استان

00/3 صنعت، معدن و تجارت استان  60/3  00/3  20/3  20/3  

80/3 معاونت امور روستایی استاندای  00/4  20/3  20/3  55/3  

80/3 ریزیسازمان مدیریت و برنامه  00/4  80/3  40/3  75/3  

00/4 حفاظت محیطزیست استان  00/4  80/3  40/3  80/3  5/4  

80/3 جهاد کشاورزی استان  00/4  20/3  40/3  60/3   

80/3 منابع طبیعی و آبخیزداری استان   00/4  40/3  00/3  55/3  

80/3 کمیته امداد امام خمینی )ره( استان  00/4  80/3  60/3  80/3  

80/3 میراث فرهنگی و گردشگری استان   00/4  20/3  40/3  60/3  

80/3 استان  یامنطقهشرکت آب   40/3  00/3  60/2  20/3  
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 اصلی موضوعات با ارتباط در هاسازماندر  یابیارزش تیظرف یفعل تیوضع: 6-2جدول 

 نام سازمان
سطح  یابیارزش

 میانگین پاسخگویی دانش رهبری ترتیبات نهادی مطلوب

 شهرستان 

25/3 دامپزشکی زابل  20/3  75/3  50/2  18/3   

00/3 دامپزشکی هامون  20/3  50/3  33/2  01/3  

25/2 میراث فرهنگی و گردشگری زابل  60/2  25/2  33/2  36/2  

00/3 بانک کشاورزی  00/3  25/2  50/2  69/2  

00/3 بانک مسکن  60/2  25/3  67/2  88/2  

75/2 جهاد کشاورزی هامون  60/2  50/2  50/2  59/2  

00/3 نیمروز  جهاد کشاورزی  60/3  75/3  17/3  38/3  

00/3 جهاد کشاورزی هیرمند  40/3  50/3  50/3  35/3  

00/3 زابل  جهاد کشاورزی  60/3  50/3  33/2  11/3  

00/3 زهک  جهاد کشاورزی  20/3  75/3  17/3  28/3  

25/2 منابع طبیعی و آبخیزداری هیرمند  80/2  75/2  50/2  58/2  

75/2 منابع طبیعی و آبخیزداری زابل  60/3  75/2  33/2  86/2  

25/3 بنیاد مسکن زابل  60/3  00/3  33/2  05/3  

25/3 بهزیستی زابل  40/3  00/3  83/2  12/3  

25/3 بخشداری هیرمند  80/2  00/3  33/2  85/2  

25/3 زابل  زیستمحیطحفاظت    60/3  75/3  33/3  48/3  

00/4 کمیته امداد امام خمینی )ره( زابل  80/3  25/3  83/3  72/3  

00/4 اداره کل شیالت سیستان  00/4  00/3  00/4  75/3  

50/2 امور آب هامون  20/3  25/3  00/3  99/2  

00/3 معاونت آب سیستان  00/3  75/3  17/3  23/3  

50/3 صنعت، معدن و تجارت زابل  60/3  75/3  33/3  55/3  

00/2 امور عشایر زابل  40/2  00/2  67/2  27/2  

00/3 فرمانداری هیرمند  20/3  50/3  67/3  34/3  

25/3 تعاون، کار و رفاه اجتماعی زابل  40/3  25/3  17/3  27/3  

 استان

50/3 صنعت، معدن و تجارت استان  00/3  75/3  17/3  35/3  

50/3 معاونت امور روستایی استاندای  00/4  75/3  67/3  73/3  

75/3 ریزیبرنامهسازمان مدیریت و    80/3  00/4  67/3  80/3  

50/3 حفاظت محیطزیست استان  80/3  00/4  67/3  74/3  

50/3 جهاد کشاورزی استان  80/3  00/4  67/3  74/3  

50/3 منابع طبیعی و آبخیزداری استان   60/3  75/3  50/3  59/3  

00/4 کمیته امداد امام خمینی )ره( استان  80/3  00/4  83/3  91/3  4 

25/3 میراث فرهنگی و گردشگری استان   40/3  75/3  50/3  48/3   

50/3 استان  یامنطقهشرکت آب   20/3  75/3  50/3  49/3  
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موجود و مطلوبظرفیت  سهیمقا -2-3-2  در سطح محیط توانمندساز های 

شده  وضهیت  در بخه محی  توانمندساز  با تحلیل مماحث مطرح شده در کارگاه و همچنی  پرسشنامه های تکمیل  

تحلیل پرسشنامه    فهلی هر یک از ظرفیت های عملکردی از منظر فراسازمانی  محی  توانمندساز  مورد ارزیابی قرار گرفت.

ها سازمان  تفاو  که  ای   با  گرفت؛  انجا   سازمانی  با بخه  مشابه  بخه  کنندگان   ای   منظر     شرکت  از  به سواال  

و میانگی  کل پاس  فهلی ظرفیت های عملکردی در نظر گرفنه شد. در  فراسازمانی پاسخ داده  ها نشان دهنده وضهیت  خ 

نشان دهنده    7-2جدول  پرسشنامه جمع آوری شد که مهک ارزیابی ظرفیت قرار گرفت.   25تهداد  مذکور  اننهای کارگاه  

فهلی هر ظرفیت در ارتماط با موضوعا  اصلی در توسهه ظرفیت است.    وضهیت 

 

 وضعیت فعلی ظرفیت های عملکردی در بخش محیط توانمندساز در ارتباط با موضوعات اصلی: 7-2جدول 

 

 ظرفیت های عملکردی

مشارکت جلب  

 ذینفعان

ارزیابی شرایط و 

انداز  تعیین چشم 

تعیین سیاست  

 ها و راهبردها

ریزی،  بودجه 

 مدیریت و اجرا
 ارزشیابی

ترتیبات  

 نهادی

41/3 میانگین  72/2  90/2  64/2  44/2  

02/1 انحراف معیار  59/0  02/1  68/0  82/0  

 رهبری
70/2 میانگین  00/3  90/2  04/3  94/2  

76/0 انحراف معیار  83/0  74/0  64/0  87/0  

 دانش
66/2 میانگین  88/2  40/2  68/2  48/2  

64/0 انحراف معیار  01/1  79/0  80/0  71/0  

 پاسخگویی
28/3 میانگین  84/2  84/2  64/2  16/3  

10/1 انحراف معیار  72/0  80/0  86/0  03/1  

 

بودجه  "   "ارزیابی شرای  و تهیی  چشق انداز"فیت عملکردی  ظرسه از منظر ترتیما  نهادی     7-2جدول بر اساس  

مدیریت و اجرا تری   "ارزشیابی"و    "ریزی   پایی   باشند. ظرفیت    دارای  می  اصلی  مقایسه با دیگر موضوعا   سط  در 

می باشند. از  های عمل نسمت به بقیه موضوعا  اصلی  نامناسمنری  نیز دارای شرای   دانه  منظر موضوع اصلی  از  کردی 

دانه و  نهادی  ترتیما   رو   تری     ای   کلیدی  اصلی  بهنوان  مهرفی  موضوعا   ظرفیت  توسهه  کننده   .گردندمحدود 

و مسئولیت پذیری نیز به عنوان موضوع بهدی که ظرفیت های      ییته "   "چشق انداز   ییو ته     یشرا  یابیرزا"پاسخگویی 

را محدود می کند مطرح می شود. موضوع پاسخگویی در توسهه    "و اجرا  تیریمد  یزیبودجه ر"و   "ها و راهمردها  استیس 
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موضوع ترتیما  نهادی  کنار  باشد که در  می  توسهه  مسیر  ارزیابی حرکت در  کلیدی  بخه  ها به عنوان  تمامی ظرفیت 

به دارای   فراسازمانی   به موضوع ترتیما  نهادی برای توسهه ظرفیت های عملکردی  باشند. پرداخن   اهمیت زیادی می 

نظر شرکت کنندگان در کارگاه محی باقی موضوعا  اصلی  اعنقاد مشاور و بر اساس  تونمندساز  می تواند وضهیت فهلی    

بدست آمده از    را نیز ارتقا بدهد. سازمانی نیز انطماق دارد؛  ای  ننیجه کلی با ننیجه  با توجه به ماهیت روش   وبخه  المنه 

    ای  ننیجه قابل اننظار بود.بر یکدیگر  در اثرگذاری منقابل مولفه های مکهب ارزیابی  UNDPارزیابی ظرفیت  

به توضی  نحوه عملکرد   و فراسازمانی   سازمانی  بخه  به طرح های ظرفیت گسنری در  ادامه ضم  پرداخن   در 

 های ظرفیت گسنری بر یکدیگر  از منظر موضوعا  اصلی نیز پرداخنه می شود.طرح 

 و برنامه اقدام  یگسترتیظرف  هایطرح تهیه -3-3-2

ملل   سازمان قیاست که از طر یندیفرآ   UNDPتوسهه ظرفیت از نظر برنامه توسهه سازمان  ها و جوامع  آن افراد  

برا  ییهاتیقابل م  یابیو دسن   ییته   یرا  به دست  طول زمان  خود در  توسهه  اهدا   و حفظ    کنندیم  تیتقو  آورند یبه 

   .کنندیم

ارزیابی ظرفیت تحلیل ننایج پرسشنامه  ای  قسمت بر اساس  و فراسازمانی  در  بخه های سازمانی    همچنی    و  در 

همانطور   طرح های ظرفیت ظرفیت گسنری سازمانی و فراسازمانی ارائه می شود.  مصاحمه های انجا  شده با سازمان ها

شد  سازمان های ارزیابی شده به سه دسنه    که در بخه قمل اشاره  قانونی خود  اخنیارا   شرح خدما  و حدود  بر اساس 

ازمانی ممک  است بی  س مدیرینی تقسیق بندی شدند. از ای  رو  طرح های ظرفیت گسنری -خدماتی  مدیرینی و خدماتی

سازمان های با شرح خدما  مشابه یکسان باشد. شایان ذکر است  طرح های ظرفیت گسنری سازمانی و فراسازمانی باید 

گسنری به صور  یک مجموعه   مثال طرح ظرفیت  کرد. به عنوان  با هق عمل خواهند  ارتماط  گیرند که در  مدنظر قرار 

ترتیما  نهادی موثر بر موضوع دانه در همی  ظرفیت نیز خواهد بود. لذا برای ظرفیت عملکردی جلب مشارکت از منظر  

توجه  تمامی موضوعا  اصلی  گسنری در  می بایست به طرح های ظرفیت  یک سازمان  مشارکت  توسهه ظرفیت جلب 

ب نیز می  ارزشیابی  از ظرفیت عملکردی  مناثر  ذینفهان  مشارکت  جلب  توسهه ظرفیت عملکردی  و داشت. همچنی    اشد 
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می بایست انجا  طرح های ظرفیت گسنری  گسنری جلب مشارکت   مطلوب در طرح های ظرفیت  برای حصول ننیجه 

نیز مدنظر قرار گیرد.    در دیگر ظرفیت های عملکردی 

به فرمت   گزارش پیوست  ارزیابی ظرفیت    excelدر  برداری از راهنمای روش  تهیه شده است     UNDPکه با الگو 

مربوطه ارائه شده است. در اینجا روش  ننایج خا  هر پر طرح های ظرفیت گسنری با ذکر مثال تهیه سشنامه و محاسما  

قرار خواهد داشت.    توضی  داده می شود و اطهعا  پشنیمان در گزارش پیوست 

ارزیابی ظرفیت   توصیه راهنمای روش  بایست     UNDPبر اساس  گسنری ارائه شده می  تمامی طرح های ظرفیت 

اولیه خود کمنر در ارائه طرح اسنفاده کند. طرح ها منناسب با  و مصاحمه باشد و مشاور از دانه  ننایج برآمده از پرسشنامه 

فهلی هر ظرفیت برای ت محاسمه وضهیت  از  ای  رو  پس  وسهه  سواال  پرسشنامه و امنیازهای کسب شده باید باشد و از 

گسنری   طرح ظرفیت  یا چند  یک  موضوع آن  و  مربوط به آن ظرفیت  سواال   مشاهده شده در  نقاط ضهف  برگرفنه از 

شده است. ارائه  بر اساس    اصلی  و هر سازمان  گسنری برای سازمان های هق گروه تکرار می شود  طرح ظرفیت  سپس 

مطلوب تا سط   فاصله خود  می بایست    میزان  نسمت به توسهه آن ظرفیت عمل کند. سازمان  در هر ظرفیت عملکردی 

باشند و  می بایست جدیت بیشنری در انجا  طرح ظرفیت گسنری داشنه  مطلوب زیاد است  هایی که فاصله آنها با سط  

دارد به انجا  طرح ظرفیت گسنری مربوطه   سازمانی که فاصله کمنری با سط  مطلوب  شرای  خود  می تواند برای حفظ 

فاصله   وضهیت  بپردازد.  به ترتیب نشان دهنده  که  شود  نشان داده می  قرمز  و  زرد  های سمز   با رنگ  مطلوب  سط   از 

توسهه بدون فوریت  و فاصله زیاد از سط  مطلوب   مطلوب و عد  نیاز به توسهه  فاصله نسمی از سط  مطلوب و نیازمند 

با فوریت زیاد می باشند. از طرح های ظرفیت گسن  و نیازمند توسهه  مدیرینی قابل انجا  بوده و برخی  قالب فهلی  ری در 

سازمان ها است  که ای  نکنه در توضیحا  ذیل هر طرح ذکر شده است. اخنیارا    برخی نیازمند تغییرا  در حدود 

الگوی فوق در بخه محی  توانمندساز با کمی تغییر همراه است و چون سازمان ها به صور  مسنقل ارزیابی نمی 

ارتماط با یک طرح ظرفیت گسنری کلی  شوند  طرح ظرفیت   گسنری به صور  کلی بر اساس امنیاز کلی هر ظرفیت در 

توانمندساز مشابه بخه سازمانی در نظر گرفنه شده است.  تمیی  می شوند. سط  مطلوب ظرفیت ها در بخه محی  

های مور توسه   دشاخص  برای ارزیابی  نیز بر اساس    هنیاز  ارزیاب  دسنورالهملظرفیت  باید    UNDPی ظرفیت  روش 

با فرض انجا  طرح ظرفیت گسنری و رسیدن به توسهه مطلوب  مشاور   برگرفنه از ننیجه توسهه ظرفیت باشند. به عمارتی  
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مقیاس های زمانی کوتاه مد  و بلند مد  مدنظر قرار دهد و بر اساس آن   گرفنه را در  می بایست ننیجه توسهه صور  

مقطهی و مسنمر توسهه صور  گرفنه پیشنهاد دهد. لذا شاخص های پیشنهادی به  SMARTشاخص های   برای سنجه 

به توسهه نمی پردازد و صرفا ننیجه توسهه را ارزیابی می کند.  اقداما  سازمانی برای رسیدن 

بر   و ملی  اسنانی  سیسنان    مقیاس محلی  حوزه  سه  اساس  برنامه اقدا  برای توسهه هر طرح ظرفیت گسنری در 

ارزیابی ظرفیت  است. در برنامه اقدا  مرتم  با هر طرح به مسئله کلیدی برای شده  تمیی     UNDPتوصیه راهنمای روش 

به توسهه در ظرفیت پرداخنه شده است و در برخی موارد توصیه به اسنفاده از مشاور تسهیلگری شده است.  مشاور  رسیدن 

ار های آموزش   بخه  بایست دارای  می  ترتیما  نهادی تسهیلگری  ارزیاب  و  عمومی   سازمانی  رواب   ارتماطا   زیاب 

مناسب برای توسهه ظرفیت بپردازد. موجود به فراهق کردن شرای     حقوقی  باشد تا بنواند ضم  ارزیابی شرای  

مشورتی  شایان ذکر است که تهیی  اولویت در برنامه اقدا  می بایست ضم  ارائه ننایج ارزیابی به سازمان ها با نظر

فهلی هر ظرفیت در   وضهیت  کارگاه مشورتی   با برگزاری  ازاینرو   گردد.  تنظیق  فراسازمانی  و  سازمانی  سط   آنها در دو 

و منهاقما طرح های ظرفیت گسنری  سازمان های ارزیابی شده و فاصله تا حد مطلوب آن به اطهع شرکت کنندگان رسیده  

قرار گرفنه است.   سطوح  نیز مورد بحث و بررسی      مدیرینی می باشندباالی شرکت کنندگان که نمایندگان سازمان ها از 

می  ارائه  و فراسازمانی را  سطوح سازمانی  اقدا  باال در  اولویت  با ظرفیت های دارای  ارتماط  در  کارگاه نظر خود  ای   در 

ماتریس ظرفیت توانند در  می  شرکت کنندگان  اول-دهند.  ترکیب  یا چند  به یک  اصلی  یا به موضوع  برابر بدهند و  ویت 

تحلیل نظرا  در ای  بخه با بررسی    موضوع را مشخص کنند.-ترتیب اولویت اقدا  برای ظرفیت گسنری در هر ظرفیت

  آماری پاسخ ها انجا  می شود.  

 خنه می شود.ابا ذکر مثالی به توضی  بیشنر الگوی فوق پردبخه بهدی در  

 

 یو برنامه اقدام در بخش سازمان  یگستر تیظرف  یطرح ها  -3

و برنامه اقدا  آن برای    طرح های ظرفیت گسنریبر اساس اصول بیان شده برای تهیه طرح های ظرفیت گسنری

ارائه شده است. در    Excel  و  word فرمتتمامی سازمان ها تهیه گردید و در گزارش جامع طرح های ظرفیت گسنری با  
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برای   شده  ارائه  برنامه اقدا   و  ها  طرح  گزارش   آن  از  اسنفاده  نحوه  تمیی   برای  قسمت  کشاورزی  ای   جهاد  سازمان 

و بانک کشاورزی   شهرسنان زابل و اسنان    . ابندا طرح های ظرفیت گسنری و برنامه  تشری  می شوندشیه   دامپزشکی 

سازمان اداره کل شیه   سیسنان و بلوچسنانجهاد کشاورزی اسنان    اقدا  برای جهاد کشاورزی شهرسنان زابل و سپس    

به عنوان  بر آبکه در طرح های توسهه منطقه ای در محور کشاورزی کق سیسنان  دامپزشکی زابل و بانک کشاورزی زابل

سازمان  در صورتی که محور توسهه دیگری مد نظر باشد می بایست    ارائه می شود. مهرفی می شوند  اثرگذارسازمان های 

مورد   پایه   مطالها   گزارش  محور  بر اساس  توسهه آن  ممک  است  گیرندقرار    بررسیهای ذیرب  در  موارد  برخی  . در 

جامع  گزارش  مشابه آن را در  می بایست سازمان  ای  گونه موارد  در  نماشد   لیست سازمان های ای  مطالهه  سازمانی در 

الگوی  طرحطرح های ظرفیت گسنری مشاهده و  اسنفاده  از   ضروری است کهکرد.    ظرفیت گسنری و برنامه اقدا   آن 

گروه خدماتی    سه  از  یکی  تا در  گیرد  قرار  اننخاب  ذینفهان مهک  با  سازمان  ارتماط  نحوه  و  سازمان  آن  شرح خدما  

خدما  حماینی   ی شهرسنان زابل بواسطه ارائهزخدماتی قرار گیرد. به عنوان مثال  اداره جهاد کشاور-مدیرینی و مدیرینی

سازمان های مدیرینی مدیریت محدود طرح های توسهه منطقه ای در دسنه  و -به ذینفهان و همچنی   خدماتی قرار دارد 

جهاد کشاورزی اسنان بواسطه تمرکز بیشنر در بخه تصویب و مدیریت طرح ها در دسنه سازمان های مدیرینی قرار می 

شهرسنان    گیرد. و دامپزشکی  در  بانک کشاورزی  سیسنان  اداره کل شیه   شوند و  سازمان خدماتی محسوب می  زابل 

گیرد. می  قرار  های مدیرینی  سازمان  نکنه حائز   کهس  اما  کند   تواند تغییر  می  نظر تحلیلگر  بسنه به  بندی  ای  دسنه 

ا نقه خدماتی و اهمیت تمیی  نوع ارتماط سازمان با پرو ه اجرایی مد نظر است زیرا ممک  است در آن پرو ه خاص صرف

 یا در مقا  تصمیق گیر قرار گیرد.  

شده در محور کشاورزی کق آب بر می باشد و از آنجایی که در مثال ای  بخه  هد  توسهه مزیت های شناسایی 

در ای  محور می باشند از منظر ظرفیت های عملکردی برای حرکت در  ذیرب   دسنگاه های دولنی   های یاد شدهسازمان  

می گیرند. منطقه هد    قرار  تحلیل  مورد  مثال  مسیر توسهه  ای   ای    شهرسنان زابلتوسهه در  در  ذیرب   و ادارا   است 

اند و لیست سازمان  مثال اننخاب شده برای ای  ادارا  صرفا    شهرسنان در لیست اننخابی قرار گرفنه اند. شایان ذکر است

 40-3جدول   تا 1-3جدول   های. جدول  گسنرده تر نیز اننخاب شودبسنه به نظر تحلیلگر  های ذیرب  مینواند  
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می پرداز  در ارتماط با موضوعا  اصلی  های ظرفیت گسنری و   د و طرحنبه تشری  وضهیت هر ظرفیت عملکردی 

ها  برای    برنامه اقدا  منناسب را می دههر کدا  از سازمان  می شود که   د.نارائه  تشری  طرح ها و برنامه اقدا  سهی  در 

به توسهه   ها با یکدیگر در رسیدن  سازمان  ها به همدیگر و ارتماط  تا ارتماط طرح  شود  نیز تحلیل  جنمه عمومی ظرفیت 

شود.  بهنر تمیی  

 جهاد کشاورزی زابل -1-3

با حد می شود  مشاهده  1-3جدول  که در  همانطور   سازمان  به مقایسه فاصله  مطلوب ظرفیت   تهیی  حد  از  پس    

فهلی   ای  مقایسه در دو بخه انجا  می شود. در مرحله اول با مقایسه میانگی  امنیاز  مطلوب در هر ظرفیت می پردازیق. 

با حد   داشتسازمان  سازمان خواهیق  کلی  بر وضهیت  تحلیلی  جدول  مطلوب ظرفیت  ننایج در  ای    2-2جدول  های  که 

شده است  6-2جدول  لغایت   مرحله  ارائه  برای تدوی  طرح ها. در  ارزیابی  بهد   به سواال   با مراجهه  ی توسهه ظرفیت  

سازمان در آن ظرفیت خاص را   نقاط ضهف  فاصله    یافنهظرفیت  می توان طرح منناسم تا  آن  و بر اساس  مطلوب    ی حد 

نمود. شایان ذکر است ارائه  از     برای توسهه ظرفیت  اسنفاده  شده  ضم   مصاحمه های انجا   بسیاری پرسشنامه   کمک 

 خواهد کرد.  از حیث مثال های عینی  ظرفیت گسنری    برای تمیی  طرح

مشارکت از منظر موضوع اصلی   در ظرفیت جلب  مشاهده می   1-3جدول  در  همانطور که    ترتیما  نهادیذینفهان 

برای تدوی  قوانی   مرتم  با  بیشنر    جهاد کشاورزی زابلنقاط ضهف     شود سازمانی  مشارکت  اخنیارا   در راسنای جلب 

از باقی بخه ها و همچنی  آگاهی ذینفهان    ذینفهان ح ظرفیت گسنری آن منمرکز  از ای  رو  طر  .استبرجسنه     بیشنر 

سازمان برای تدوی  قوانی  مرتم  تنظیق شده است که اثر جانمی آن افزایه آگاهی ذینفهان از   اخنیارا   بر افزایه حدود 

سازمان برای تدوی  طرح هایی برای جلب مشارکت ذینفهان  سازمان    قوانی  سازمانی خواهد بود. با افزایه حدود اخنیارا  

ایجاد نماید. مذکور می تواند مشارکت را  و افزایه  در تمامی ظرفیت    منناسب با گروه های هد  خود ابزار اطهع رسانی 

مهق  تری  عامل اثر گذار بر توسهه و پایداری ظرفیت مطرح است.های عملکردی موضوع ترتیما  نهادی به عنوان 

مورد نیاز در سط  محلی و اسنانی به صور  مشنرک دیده شده است. زیرا ارزیابی حدود   اقداما    1-3جدول طمق  

سازمانی   و   موجود  مورد نیاز برای افزایه ظرفیت مورد نظر ابندا نیازمند بررسی قوانی  سازمانیاخنیارا   در سط  محلی 
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با مرکز اسنانی مشخص   محلی  تا نحوه ارتماط ادارا   به صور  همزمان است  برای و سپس  شود  اسنانی  طرح منناسب 

مورد نیاز  افزایه   اخ آنگاه.  گردد برنامه ریزیحدود اخنیارا   با در سط  ملی برای افزایه حدود  ادارا  شهرسنان   نیارا  

مربوطه مذوزارت قانونی و حقوقی مربوطه اقدا  شود. خانه و یا سازمان  و تمیی  سازکار  اخنیارا     اکرا  برای افزایه حدود 

نیاز اقداما   طرح مای   بنوانند  سازمانی  مدیران  کنار  تا در  سازمانی است  تحلیل  تسهیلگری  مشاوران  از  بهره گیری  ند 

مدیرینی فراهق کنند.ظرفیت گسنری در سطوح  های مناسب را تدوی  کرده و زمینه را برای انجا  طرح   مخنلف 

بخه   سازکار  شده است     عنوان1-3جدول  توضیحا   همانطور که در  اخنیارا   در  حدود  برای افزایه  ایجادی 

واحد تصم  یادار  شهرسنانسازمان    اسنان  ینینقه آفر ایمنطقه  ییو اجرا  ریگ قیبه عنوان  نقه   یخواهند کرد و ادارا  

شهرسنانی  لذ  بههده خواهند داشت. ینظارت مدیرینی کشور  صرفا شرح وظایف و اننظارا  از ادارا   ا بدون تغییر در ساخنار 

شود.   می  واگذار  شهرسنانی  ادارا   بخه  به  محلی  طرح های  صرفا در  اسنانی  ادارا   مدیرینی  نقه  و  یافنه  افزایه 

اسنانی نقه باالدسنی خود را حفظ خواهند کرد و ط شهرسنانی تدوی  کماکان در ای  تغییرا  ادارا   رح هایی که ادارا  

می کنند به تایید ایشان می رسد تا انطماق آن با اسناد باالدسنی کننرل گردیده و بر روند اجرای آن نظار  خواهند داشت.  

ادارا    ای  ادارا  می توانند  در ای  سازکار  در صور  افزایه حدود اخنیارا   ضم  ارائه مسنقل طرح شهرسنانی/محلی  

و اسنانی   طرح های باالدسنی  های توسهه منطقه ای   منناسب  نیز  را   ملی  منطقه خود  در صور  عد  تطابق با شرای  

گسنری که  تمامی طرح های ظرفیت  در  و  شد  ارائه  به صور  کلی  توضیحا   ای   که  ذکر است  شایان  کنند.  سازی 

برای سازما افزایه حدود اخنیارا    ن می شود صادق است.درخواست 
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 : ظرفیت جلب مشارکت و ترتیبات نهادی در جهاد کشاورزی زابل1-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

در  تدوی  قوانی   توانایی  میزان  چه  مسئولی  به 
ذینفهان در  راسنای تضمی  جلب مشارکت گسنرده  

 های سازمان را دارند؟ها و برنامهطرح
3 1 

اجرای  و  تدوی   برای  مرد   نظرا   از  اسنفاده 
 های مدیرینی به چه میزان است؟برنامه

4 0 

به نظر شما ننیجه جلسا  مردمی به چه میزان مفید 
 است؟

4 0 

میزان مشارکت و اسنمرار جلسا  مردمی با سازمان 
 کنید؟ارزیابی میرا چگونه  

4 0 

آگاهی ذینفهان یا مراجهه کنندگان نسمت به قوانی   
 سازمان شما به چه میزان است؟

2 2 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

حدود اختیارات سازمان مذکور در راستای تدوین قوانین، طرح و  
 برنامه هایی برای بهبود مشارکت ذینفعان افزایش یابد.

 کوتاه مدتشاخص  

 برگزاری منظم جلسات )ترویجی، مشورتی و ...( با ذینفعان  -1

تعداد ابزار و بسترهای اطالع رسانی و آگاهی بخشی  -2
 )تارنمای رسمی، کتابچه، حضور رسانه ای، بروشور و ... (

 میزان مشارکت ذینفعان در جلسات شاخص بلند مدت

انجام مذاکرات و مکاتبات الزم در سطح استانی توسط مشاور   سطح محلی  -برنامه اقدام 

اختیارات حداکثری به سازمان    تفویضتسهیلگری در خصوص  
مذکور در راستای تدوین قوانین و چارچوب ارتباط با ذینفعان  

 متناسب با شرایط منطقه ای

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 
  تفویضتسهیلگری در سطح ملی در خصوص تمرکززدایی و 

 اختیار تصمیم گیری منطقه ای به ادارات شهرستان

 زمان بندی سطح محلی
 پس از احصاء نتیجه تسهیلگری در سطح ملی

 زمان بندی سطح استانی

 گام نخست زمان بندی سطح ملی

 توضیحات

عنوان واحد تصمیم گیر و  در این سازکار ادارت شهرستانی به  

ای نقش آفرینی خواهند کرد و ادارات استانی نقش  اجرایی منطقه
 عهده خواهند داشت.ه  نظارتی ب

 

مورد ارزیابی قرار گرفنه و     در2-3جدول  رهمری  ظرفیت جلب مشارکت از منظر موضوع اصلی     در ادامه سازمان 

نکنه حائز اهمیت در طرح ظرفیت گسنری ای    مانند الگوی فوق طرح های ظرفیت گسنری و برنامه اقدا  ارائه می شود.

بخه جامهیت طرح می باشد. افزایه ارتماط فهال مدیریت سازمان  مدیر و مهاونی   با ذینفهان و دست اندرکاران شامل  
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ای  ها اثربخه بودن و تههدآور بودن گفنگو   تنوع گروه های ذینفع   فراوانی  شفافیت  و بسیاری موارد دیگر می شود. از 

می تواند تحت تاثیر قرارگرفنه و ارتقاء یابد.   آنکه وضهیت فهلی ظرفیت  بخه هایی و  حنی در  ر  در حد مطلوب است  

ساز  در بخه محی  توانمندنکنه حائز اهمیت بهدی در ای  طرح ظرفیت گسنری ویژگی فراسازمانی بودن طرح است. 

رح نقطه مشنرک دو سط  ارزیابی سازمانی و فراسازمانی  و ای  ط  نیز ظرفیت عملکردی جلب مشارکت ذینفهان وجود دارد

 Entry Point  مکهب ارزیابی ظرفیت هق به موضوع تاثیرپذیری بی  الیه ها و سلول های مخنلف    است؛ که در روش 

 ارزیابی ظرفیت اشاره شده بود.

  محلی  شهرسنان/اداره   برنامه اقدا  ای  طرح ظرفیت گسنری که در نظا  فهلی مدیرینی امکان پذیر است از سط

با هد  ارزیابی دقیق مکانیسق های موجود ارتماط با ذینفهان و دست اندرکاران  ذیل هر محور توسهه    به آغاز می شود و

سازمان   تیق رهمری  گفنگوها و ارتماطا   فهلی ظرفیت    شایان ذکر است که  می پردازد.ارتقای اثربخشی  تحلیل وضهیت 

مثال در جهاد کشاورزی زابل توس  مشاور انجا  شده است و   یت های عملکردی  و دیگر ظرف  جلب مشارکت   به عنوان 

مطلوبی نی  نشان میدهد کهتحقیق  یافنه های  سط   نظر اثربخشی در  ای  مرحله طرح ستمکانیسق های گفنگو از  در  ؛ 

برنامه اقدا  برای ایجاد توسهه ارزیابی مکانیسق  جهاد کشاورزی زابل   در مثال .ظرفیت گسنری و برنامه اقدا  تنظیق میشود

تمیی   . تا زمینه ارتماط فهال مدیریت سازمان با ذینفهان فراهق آید های موجود برای تمیی  مکانیسق های موثر گفنگو است

بخه تس می تواند گا  اجرایی در  برنامه  مکانیسق های موثر که نواقص موجود را پوشه خواهد داد  هیلگری سازمانی در 

تایید و ابهغ می گردند.مکانیسق ها و تغییرا  پیشنهادی در سطوح اسنانی و ملی  اقدا  باشد.   بازبینی  

میزان رضاینمندی و مشارکت ذینفهان اشاره کرد.  ارتماط فهال و سازنده می توان به افزایه  از شاخص های وجود 

ارزیابی ظرفی روش  برنامه اقدا     UNDPت  اما طمق دسنورالهمل  و  SMARTاننخابی  می بایست شاخص های  در  باشند 

 .ای  ویژگی در شاخص های ارائه شده لحاظ شده است
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 زابل یدر جهاد کشاورز رهبریجلب مشارکت و  تیظرف: 2-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

با مدیر   میزان توانایی مدیریت رواب   چه  به  سازمان 
 ذینفهان را دارد؟

4 0 

با  توانایی مدیر سازمان در زمینه توسهه و حفظ رواب  
 کنید؟سایر مدیران سازمانی را چگونه ارزیابی می

4 0 

مشارکت ذینفهان  مانند   میزان  با  سازمان  مدیر 
سازمان سایر  شهروندان   و  غیردولنی  مراجع های 

 کنید؟عمومی  را چگونه ارزیابی می

4 0 

گفنگو  حضوری و مجازی  بی  مدیر سازمان مکانسیق  
 کنید؟و ذینفهان مربوطه را چگونه ارزیابی می

4 0 

کیفیت  به عنوان مثال شفافیت  مشارکت  تههد آور  
سلسله مراتمی  و فراوانی گفنگو بی  سازمان و ذینفهان  

 کنید؟  داخلی و خارجی را چگونه ارزیابی می

3 1 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

اندرکاران   طرح ظرفیت گستری دست  و  ذینفان  با  سازمان  مدیریت  فعال  ارتباط 

 افزایش یابد.

منطقه   -1  مدتشاخص کوتاه   سطح  در  ذینفعان  با  مدیریت  جلسات   تعداد 
 تعداد جلسات مدیریت با سازمان های ذیربط -2

 برگزاری منظم جلسات مدیریت با ذینفعان و دست اندرکاران  شاخص بلند مدت

  سطح محلی  -برنامه اقدام 
ارزیابی مکانیسم های موثر ارتباط با ذینفان و سایر مراجع   -1

تسهیلگری  مشاور  توسط  هدف،  های  گروه  با   منطبق 
 انتقال نتایج جلسات محلی به ستاد استانی -2

مکاتبات با سطح ملی برای ارتقا زیرساخت ها در راستای ارتباط    سطح استانی  -برنامه اقدام 
 با ذینفعان و سایر دست اندرکاران طرح های توسعه منطقه ای

 بررسی و تصمیم گیری، ابالغ و تامین اعتبار    سطح ملی  -برنامه اقدام 

 گام نخست  زمان بندی سطح محلی

 گام دوم  زمان بندی سطح استانی

 گام سوم  زمان بندی سطح ملی

 این طرح در قالب فعلی مدیریتی امکان پذیر است.  توضیحات

 

دانه منظر موضوع اصلی  مشارکت ذینفهان از   3-3  جدولدر  در جهاد کشاورزی زابل    طرح افزایه ظرفیت جلب 

ای  بخه دو طرح ظرفیت گسنری ست. برآمده از ننایج ارزیابی  پرسشنامه و مصاحمه    ارائه شده ا هبا جزئیا  مربوط در 

شده است اندارائه  ذینفهان و دست  نیاز  بر اساس  های آموزشی  تدوی  سیاست  و در طرح . در طرح اول ضرور   رکاران 

اسنفاده از ظرفیت های بی  یادآور  دو  لزو   و سازمان های مرتم    مذکور  طرح های   .شده استسازمانی  مراکز علمی 
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منمرکر بر نقاط ضهف شناسایی شده در سازمان می باشد. المنه هرچند امنیاز فهلی ظرفیت در برقراری تهامل بی  سازمانی  

برنامه  باشدبرای توسهه  می  مطلوب  در حد  ساخنار    آموزشی  در  تحقیقا  کشاورزی  با مرکز  صرفا ارتماط   ممک  است 

شونده بوده باشد   اما با توجه به تنوع مشاغل و   مد نظر مصاحمه  منابع سازمان جهاد کشاورزی  بهره برداری از  از طرفی 

نیاز است  در  مشنرک آب و خاک   توسهه کشاورزی   محور  سازمان های ا   مهحظای آموزشی  برنامه هدر  مثال  دیگر 

از منابع لحاظ گردد. پایدار  نیز از نظر اسنفاده  دانشگاه ها و دیگر مراکز علمی    ذیرب   از پنانسیل علمی  اسنفاده  همچنی  

بر توسهه ظرفیت  ی مذکوردر صور  تحقق طرح هادر ای  طرح توصیه می شود.    آموزش های مدون  هدفمند و روزآمد 

در باقی بخه ها نیز موثر خواهد بود.های عملکرد  ی سازمان 
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 زابل یدر جهاد کشاورز دانشموضوع جلب مشارکت و  تیظرف: 3-3 جدول

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

تدوی    پروسه  در  را  ذینفهان  میزان  چه  به  شما  سازمان 
 دهد؟های توسهه آموزشی مشارکت میسیاست

3 1 

میزان تهامل سازمان با دیگر سازمان ها در راسنای اسنفاده از 
ها و سیاست های آموزشی خود  نظر جمهی برای توسهه برنامه

 به چه اندازه است؟

4 0 

توانایی سازمان در ترویج گفنگوی مداو  بی  مدیریت و کارکنان 
 نیازهای آموزشی در سازمان به چه میزان است؟در مورد  

3 1 

مدیران و کارکنان در  توانایی سازمان در زمینه مشارکت دادن 
 مماحث مرتم  با توسهه برنامه های آموزشی به چه میزان است؟ 

4 0 

تهداد و میزان تجهیزا  و فضاهای آموزشی مناسب در سازمان 
 شما چگونه است؟

4 0 

ه 
نام
بر

دا 
اق

 

 طرح ظرفیت گستری

 

تدوین سیاست توسعه آموزشی بر اساس نیاز ذینفعان و  -1

پذیرید.  صورت  اندرکاران   دست 
سازمانی در راستای توسعه برنامه آموزشی  تعامل بین  -2

 افزایش یابد.

 شاخص کوتاه مدت
 تعداد جلسات آموزشی برای ذینفعان و دست اندرکاران -1

 آموزشی مشارکتی )فراسازمانی(تعداد جلسات   -2

 شاخص بلند مدت
علمی  -1 مراکز  با  قراردادها   تعداد 
 امکانات و تجهیزات آموزشی-2

 سطح محلی  -برنامه اقدام 

تحلیل نیازهای آموزشی ذینفعان و دست اندرکاران توسط  

مشاور تسهیلگری و تدوین برنامه آموزشی متناسب )محتوا،  
انتخاب مدرس خبره، برنامه ارزیابی آموزش،  زمان بندی، 

 امکانات و تجهیزات آموزشی(

 سطح استانی  -برنامه اقدام 
اعتبار برنامه   تامین  و  تایید  راستای  در  استانی  مکاتبات 

 آموزشی

 سطح ملی  -برنامه اقدام 
تامین اعتبار برنامه   مکاتبات سطح ملی در راستای تایید و 

 آموزشی

 گام نخست بندی سطح محلیزمان  

 گام دوم زمان بندی سطح استانی

 گام سوم زمان بندی سطح ملی

 توضیحات
ارزیابی شاخص های توسعه پس از اجرای برنامه آموزشی  

 آغاز شود.

 

باقی ظرفیت های   همچنی و   ذینفهان    جلب مشارکت  تیظرفتوسهه  و مسئولیت پذیری برای   ییپاسخگوموضوع  

که به موضوع پاسخگویی پرداخنه   بخه کلیدی طرح های ظرفیت گسنری است. طرح های ظرفیت گسنری   عملکردی



 
 

 

 44 دانشگاه زابل 

 

دسنه    عملکردی پنجگانه تحلیل ودر ظرفیت های   دید که موضوع پاسخگویی را به صور  یک مجموعهاند را می توان 

ایجاد می شود.    کردهبندی   سازمان  پاسخگویی در  سازکار  از  بسنه کاملی  تمامی طرح ها  اجرای    دول جدر  و در صور  

در    3-4 مطالما  و  مکانیسق پیگیری  انداز    8-3  جدولایجاد  تمیی  چشق  انطماق موضوع    – ظرفیت  لزو   پاسخگویی  

و رفاهیمکانیسق ها با سط    توصیه شده است. به همی  ترتیب در دیگر ظرفیت ها   آموزشی  اندرکاران  ذینفهان و دست 

برجسنه شده است. جنمه های    دیگری از پاسخگویی 

و طرح ظرفیت  مطلوب فاصله زیادی دارد  گفنگو با وضهیت  سازکار  اثربخشی  مثال جهاد کشاورزی زابل میزان  در 

جدید با افزایه حدود  گسنری بر ممنای آن   مطالما   چه در ساخنار  مکانیسق های پیگیری  با ایجاد  شده است.  پیشنهاد 

ترتیما  نهادی ذیل ظرفیت جلب   بخه  که در  سازمان  در  اخنیارا   و چه  شده بود  اداره درخواست  برای ای   مشارکت 

فهلی مدیرینی  دیگر بخه های مرتم  با مسئله پاسخگویی نیز ارتقا می یابند.  ساخنار 
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 زابل یدر جهاد کشاورز پاسخگوییموضوع جلب مشارکت و  تیظرف: 4-3 دولج

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

پاسخگویی   سازکار  ظرفیت ایجاد  میزان  چه  به  سازمان 
 پذیری  به منظور جلب مشارکت ذیفهان را دارد؟ مسئولیت

3 1 

توانایی سازمان در ارائه تصمیما  سازمانی به زبان محلی 
  ساده سازی مفاهیق  به چه میزان است؟

4 0 

حضوری    گو  جلسه   گفت و  اثربخشی سازکار  و  وجود 
..  بی  سازمان و ذینفهان را چگونه ارزیابی   مجازی  نامه 

 کنید؟می

2 2 

کیفیت  شفافیت و مشارکت محور بودن  و تهداد جلسا  
ذینفهانگفنگ هر طریقی  بی  سازمان و  چگونه   و  از  را 

 کنید؟ارزیابی می

3 1 

چه میزان فرصت   بیان به  بی  کارکنان برای  مناسب در 
 های خود به مدیریت سازمان وجود دارد؟دیدگاه

4 0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

دست    طرح ظرفیت گستری و  ذینفعان  برای  مطالبات  پیگیری  های  مکانیسم 
 اندرکاران ایجاد شود.

پیگیری( به    شاخص کوتاه مدت های  گرفته )ابالغ  عملی صورت  نسبت اقدامات 

 مطالبات و شکایات ثبت شده )مجازی، حضوری(تعداد  

 کاهش تعداد شکایات ارجاع شده به سازمان  شاخص بلند مدت

تحلیل و ایجاد مکانیسم های پاسخگویی سازمان متناسب با    سطح محلی  -برنامه اقدام 
 نیاز گروه های هدف با همکاری مشاور تسهیلگری

 مکاتبات استانی در راستای تایید و تامین اعتبار  سطح استانی  -برنامه اقدام 

 تایید و تامین اعتبار  سطح ملی  -برنامه اقدام 

خصوص    زمان بندی سطح محلی در  نهادی  ترتیبات  بخش  نتیجه  احصاء  از  پس 

 )گام نخست(  -افزایش حدود اختیارات  

 گام دوم  زمان بندی سطح استانی

 گام سوم  زمان بندی سطح ملی

فوق در ساختار فعلی مدیریت باال به پایین نیز    توضیحات برنامه اقدام 
 امکان اجرایی شدن دارد.  

 

بخه ظرفیت جلب مشارکت  در ادامه باقی ظرفیت های  با تکیه بر تشری  جزئیا  طرح های ظرفیت گسنری در 

ارائه می    شود.عملکردی و جزئیا  طرح های ظرفیت گسنری آن ها در الگوی جدولی 
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تمامی  مجموعه   طرح های ظرفیت گسنری در قالب یکهمانطور که قمه نیز بیان شده بود    هماهنگ برای پوشه 

در جهاد کشاورزی زابل  مانند سایر ادارا   ازاینرو   به توسهه عمل می کنند.  برای رسیدن  طرح   جنمه های یک ظرفیت 

شر ارزیابی  ظرفیت  ترتیما  نهادی در  موضوع  گسنری  انداز  ظرفیت  چشق  تهیی   و  با طرح   5-3  جدولدر  ای   مرتم  

 ظرفیت گسنری موضوع رهمری  

اخنیارا     می باش 6-3  جدول افزایه حدود  بخه ترتیما  نهادی برای سازمان درخواست  طراحی    در راسناید. در 

بخه   آن در  و در بخه رهمری از آنجایی که حدود اخنیارا   مد نظر   قملو مدیریت سیاست های منطقه ای می شود  

   ارآمد سازمانی می باشد.مدیریت ک طرح ظرفیت گسنری منمرکز بر ارتقائاست در ای  بخه   گرفنهقرار  
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 ظرفیت ارزیابی شرایط و تعیین چشم انداز و موضوع ترتیبات نهادی در جهاد کشاورزی زابل: 5-3 جدول

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

های  توانایی سازمان در زمینۀ طراحی  مدیریت و تحلیل سیاست 
 سازمانی به چه میزان است؟

2 2 

های انجا  شده سازمان از شرای  اثرگذار محیطی  بازار   تحلیل
 جا بوده است؟صنفی ...  به چه میزان درست و به

4 0 

شرای  بحرانی را چگونه  کیفیت اقداما  مدیرینی در واکنه به 
 کنید؟ارزیابی می

4 0 

به چه میزان قوانینی برای ارزیابی میزان پیشرفت سازمان در 
 های تهیی  شده وجود دارد؟مسیر چشق اندازه

4 0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

مدیریت   و  طراحی  راستای  در  سازمان  اختیارات  حدود 

 یابد.سیاست های منطقه ای افزایش 

)در شرایط    شاخص کوتاه مدت شده  تصویب  منطقه ای  طرح های  افزایش 

 شاخص بلند مدت بحرانی و عادی(  

 سطح محلی  -برنامه اقدام 
سطح استانی توسط   در  مکاتبات الزم  و  انجام مذاکرات 

اختیارات حداکثری    تفویضمشاور تسهیلگری در خصوص  
به سازمان مذکور در راستای طراحی و مدیریت سیاست  

 های منطقه ای 
 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 
و  تمرکززدایی  خصوص  در  ملی  سطح  در  تسهیلگری 

 اختیار تصمیم گیری منطقه ای به ادارات شهرستان    تفویض

 زمان بندی سطح محلی
 پس از احصاء نتیجه تسهیلگری در سطح ملی

 زمان بندی سطح استانی

 گام نخست زمان بندی سطح ملی

 توضیحات
شهرستانی به  تصمیم  در این سازکار ادارت  عنوان واحد 

گیر و اجرایی منطقه ای نقش آفرینی خواهند کرد و ادارات 

 استانی نقش نظارتی بعهده خواهند داشت.
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 ظرفیت ارزیابی شرایط و تعیین چشم انداز و موضوع رهبری در جهاد کشاورزی زابل :6-3 جدول

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

رهمری سازمان به چه میزان پنانسیل طراحی  مدیریت و 
 های اجرایی را دارد؟تحلیل ننایج طرح

2 2 

رهمری سازمان به چه میزان توانایی توسهه چشق اندار بلند 
 های اجرایی دارد؟ مد  و تدوی  اهدا  سازمانی برای طرح

4 0 

سازمان در زمینه تحلیل سیسنماتیک نقاط  توانایی رهمری  
تهدیدهای خارجی   فرصت ها و  ضهف داخلی و  قو  و 

 سازمان به چه میزان است؟

4 0 

به در چهرهمری سازمان  که  دارد  را  ای   توانایی  میزان 
باال  "مواجهه با تغییرا  سازمانی بنواند در رویکردهای از  

 تهادل ایجاد نماید؟  "پایی  به باال"و از   "به پایی 

3 1 

رهمری سازمان به چه میزان توانایی ای  را دارد که واکنه 
فرصت بحرانی نشان  مناسب به  مواقع  در  تهدیدها  ها و 

 دهد؟

4 0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

در   آمد  راستای مدیریت کار  آموزشی جامع در  های  دوره 
 سطح مدیران سازمان اجرا گردد.

 )کوتاه مدت(شاخص  
تغییرات   ها،  فرایند  اصالحی  های  )ابالغ  تغییرات  تعداد 

 شاخص بلند مدت سازمانی و ...(

 سطح محلی  -برنامه اقدام 
تحلیل سازمانی و اولویت بندی نیازهای آموزشی   -1

 مدیران توسط مشاور تسهیلگری  
 گزارش نتایج جهت برنامه ریزی و اقدام به سطح ملی   -2

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 تایید و تامین اعتبار سطح ملی  -برنامه اقدام 

 زمان بندی سطح محلی
 گام نخست

 استانیزمان بندی سطح  

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

 توضیحات
شاخص ها پس از برگزاری دوره های آموزشی سنجش می  

 شود.  
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 ظرفیت ارزیابی شرایط و تعیین چشم انداز و موضوع دانش در جهاد کشاورزی زابل :7-3 جدول

از  امتیاز   حد مطلوبفاصله 

ال
سو

 

تجهیزا    میزان توانایی ارزیابی جامع از  سازمان شما به چه 
 آموزشی موجود و مورد نیاز خود را دارد؟

4 0 

توسهه  های  برنامه  و  دانه  به  میزان  چه  به  شما  سازمان 
آنرا در تمیی  چشق اندازها دخیل می  آموزشی اولویت داده و 

 کند؟

3 1 

میزان توانایی ارزیابی از سط  فهلی دانه سازمان شما به چه  
و تدوی  برنامه آموزشی بلند مد   برای موفقیت در سازمان را 

 دارد؟

3 1 

میزان بروز بودن بانک اطهعاتی  تجهیزا  آموزشی موجود و 
 مورد نیاز  در سازمان شما به چه اندزه است؟

4 0 

با مسئولیت آموزشی در   نیروی منخصص  سازمان اسنفاده از 
 شما به چه میزان است؟

3 1 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

اولویت بخشی به برنامه های توسعه آموزشی در   -1

 راستای نیازهای منطقه ای صورت پذیرد.
حوزه آموزشی سازمان از لحاظ نیروی انسانی تقویت   -2

 شود.

تعریف شده منطبق با  تعداد دوره های آموزش جدید  -1 شاخص )کوتاه مدت(
 شرایط و نیازهای منطقه

 شاخص بلند مدت میزان امکانات و فضاهای های آموزش -2

 سطح محلی  -برنامه اقدام 

نیازهای آموزشی ذینفعان و دست اندرکاران   -1 ارزیابی 

تسهیلگری  مشاور  همکاری  با  انداز  چشم  راستای   در 
سطح استانی برای  تهیه برنامه اجرایی و مکاتبات با   -2

اعتبار  تامین  و   تایید 

تهیه طرح توجیهی در خصوص جذب نیروی متخصص    -3
 آموزشی در سازمان و ارائه به استان.

 تایید و تامین اعتبار و انجام مکاتبات مقتضی با سطح ملی  سطح استانی  -برنامه اقدام 

 مجوز جذب نیروتایید و تامین اعتبار و صدور   سطح ملی  -برنامه اقدام 

 گام نخست زمان بندی سطح محلی

 گام دوم زمان بندی سطح استانی

 گام سوم زمان بندی سطح ملی

 توضیحات
اختیار طراحی و مدیریت سیاست های    تفویضدر صورت  

سطح استانی به   منطقه ای به سطح محلی، برنامه اقدام 

 نظارت عملکرد تغییر خواهد کرد.



 
 

 

 50 دانشگاه زابل 

 

 ظرفیت ارزیابی شرایط و تعیین چشم انداز و موضوع پاسخگویی در جهاد کشاورزی زابل: 8-3 جدول

 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز

ال
سو

 

تمیی  چشق در  یک سازکار توانایی سازمان  انداز برای ایجاد 
 منسجق پاسخگویی را به چه میزان ارزیابی می کنید؟

4 0 

سامانه  یک  از  اسنفاده  طراحی و  زمینه  در  سازمان  توانایی 
 ها به چه میزان است؟منسجق برای ثمت و پردازش داده

3 1 

های انجا  شده توس  سازمان از شرای   میزان درسنی تحلیل
اثرگذار محیطی  بازار  صنفی ...  بر عملکرد پاسخگویی سازمان 

 کنید؟را چگونه ارزیابی می

3 1 

کیفیت اقداما  مدیرینی سازمان در واکنه به شرای  بحرانی  
ها و تهدیدهای بوجود آمده  که موثر بر  پس از تحلیل فرصت

ارزیابی   چگونه  را  است  بوده  سازمان  پاسخگویی  سازکار 
 کنید؟می

3 1 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

پتانسیل سازمانی در راستای توسعه سازکارهای پاسخگویی  
اندرکاران  دست  نیازهای ذینفعان و  و  شرایط  متناسب با 

 افزایش یابد.

 شاخص )کوتاه مدت(

)شکایات، آمار و اطالعات  حجم اطالعات ذخیره شده   -1
 منطقه ای(

 تعداد گزارش های تحلیلی -2
 تعداد پاسخگویی به ذینفعان -3

 شاخص بلند مدت
تعداد اقدامات عملیاتی در راستای معضالت منطقه  

 مستخرج از تحلیل های کوتاه مدت

 سطح محلی  -برنامه اقدام 

پاسخگویی موجود در  ارزیابی و تحلیل کارایی سازکار   -1

 ارتباط با ذینفعان
تدوین برنامه های ارتقا و توسعه سازکار پاسخگویی   -2

متناسب با سطح آموزشی و رفاهی ذینفعان )حضوری،  

 تلفن، اپلیکیشن، تارنما و ...(

 تایید و تامین اعتبار و انجام مکاتبات مقتضی با سطح ملی سطح استانی  -برنامه اقدام 

 تایید و تامین اعتبار سطح ملی  -برنامه اقدام 

 گام نخست زمان بندی سطح محلی

 گام دوم زمان بندی سطح استانی

 گام سوم زمان بندی سطح ملی

 توضیحات
اجراین این طرح ظرفیت گستری و برنامه اقدام در سازکار 

 سازمانی باال به پایین امکان پذیر است.

 



 
 

 

 51 دانشگاه زابل 

 

ارزیابی و تهیی  حد مطلوب بیان گردید  حد  مشاهده  9-3جدول  همانطور که در   و در بخه تمیی  روش  می شود 

و همچنی  ظرفیت بودجه ریزی  مدیریت راهمرد سازمانی مطلوب اننخابی بنا به اهمیت ظرفیت عملکردی تهیی  سیاست و  

ها  ای  ظرفیت  نظر گ  5/4و اجرا برای توسهه ناحیه محور  حد مطلوب  سازمان ها حنی  در  با ای  سازکار  رفنه شده است. 

ای  ظرفیت   تا توسهه مسنمر  گسنری انجا  دهند  تا اقداماتی را در راسنای ظرفیت  دارند  نیز نیاز  سمز  ها در  در وضهیت 

عموما طرح های ظرفیت گسنری ای  بخه منمرکز بر افزایه حدود اخنیارا  سازمانی برای ایجاد   سازمان صور  پذیرد.

ها و محدودیت های منطقه ای می باشند.   سازمان منموع و پنانسیل   انطماق بی  سیاست های کلی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 52 دانشگاه زابل 

 

 در جهاد کشاورزی زابل ترتیبات نهادیظرفیت تعیین سیاست و راهبرد و موضوع : 9-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

اخنیار سازمان در زمینه تدوی  قانونی برای تهیه طرح های  
 کنید؟اشنغالزایی را چگونه ارزیابی می

2 5/2 

مهاجر   فقر میزان تاثیر تغییرا  اجنماعی  مانند افزایه 
ارزیابی   چگونه  را  تصمیما  مدیرینی سازمان  ...  در  و 

 کنید؟می

4 5/0 

و  عادالنه  میزان مسنقل   چه  تا  را  قوانی  سازمانی خود 
ارزیابی می و منصفانه  تنمیه  با  کنید؟  مثه قوانی  مرتم  

و مسائل حماینی   کارکنان  تشویق کارکنان  مسائل ارتقا 
 رفاهی 

2 5/2 

برنامه چشقوجود  راسنای  در  مد   بلند  کلی  های  انداز 
 کنید؟سازمان چگونه ارزیابی می

4 5/0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

تدوین   حدود اختیارات سازمان در راستای سیاست گذاری و 
سازکار حقوقی و قانونی برای متناسب سازی طرح های توسعه  

ارائه طرح های توسعه منطقه  ای باالدستی با شرایط منطقه و  
 ای افزایش یابد.

دستی    -1 شاخص کوتاه مدت باال  شده  سازی  متناسب  های  طرح   تعداد 
 شاخص بلند مدت تعداد طرحهای تصویب شده   -2

انجام مذاکرات و مکاتبات الزم در سطح استانی توسط مشاور   سطح محلی  -برنامه اقدام 

اختیارات حداکثری به سازمان    تفویضتسهیلگری در خصوص  
ای  توسعه  های  طرح  سازی  متناسب  راستای  در  مذکور 

 باالدستی با شرایط منطقه  

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

در راستای  اختیار    تفویضتسهیلگری در سطح ملی در خصوص  
متناسب سازی طرح های توسعه ای باالدستی با شرایط منطقه  

 به ادارات شهرستان

 زمان بندی سطح محلی
 پس از احصاء نتیجه تسهیلگری در سطح ملی

 زمان بندی سطح استانی

 گام نخست زمان بندی سطح ملی

 - توضیحات

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 53 دانشگاه زابل 

 

 زابل یدر جهاد کشاورزرهبری و راهبرد و موضوع  استیس نییتع تیظرف: 10-3 جدول

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

و  اهدا   تمیی   توانایی  میزان  چه  به  سازمان  رهمری 
و فهالیت چشق انداز  بر اساس  مد   های مشخص و کوتاه 

 مأموریت سازمانی دارد؟
3 5/1 

همسوسازی منابع  توانایی  میزان  چه  به  سازمان  رهمری 
 سازمانی با نیازها و اننظارا  ذینفهان را دارد؟

3 5/1 

را دارد که میزان  میزان توانایی ای   رهمری سازمان به چه 
نظر قرار   تغییرا  اجنماعی در عملکرد سازمانی را مد  تاثیر 

 دهد؟

4 5/0 

را دارد که میزان  میزان توانایی ای   رهمری سازمان به چه 
 عملیاتی بودن اهدا  و راهمردهای سازمان را بهمود بخشد؟

4 5/0 

وجود  که  را دارد  میزان توانایی ای   رهمری سازمان به چه 
های راهمردی بلند مد  برای توسهه ظرفیت سازمان  سیاست

 ارائه دهد؟

3 5/1 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 ظرفیت گستریطرح  

 

حدود اختیارات مدیریت سازمان در راستای همسوسازی 

توسعه   و  ذیفعان  انتظارات  و  نیازها  با  سازمانی  منابع 
 ظرفیت راهبردی سازمان، افزایش یابد.

 شاخص )کوتاه مدت(
تعداد ذینفعان مشارکت کننده در طرح های توسعه منطقه  

 شاخص بلند مدت ای 

در سطح استانی توسط   سطح محلی  -برنامه اقدام  و مکاتبات الزم  انجام مذاکرات 
اختیارات حداکثری    تفویضمشاور تسهیلگری در خصوص  

به سازمان مذکور در راستای همسوسازی منابع سازمانی،  

 نیازها و انتظارات ذیفعان و توسعه ظرفیت راهبردی  

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

در خصوص   سطح ملی  اختیار به  تفویضتسهیلگری در 
منابع سازمانی در  شهرستانی برای همسوسازی  ادارات 

 راستای نیازها و انتظارات ذیفعان

 زمان بندی سطح محلی
 پس از احصاء نتیجه تسهیلگری در سطح ملی

 زمان بندی سطح استانی

 گام نخست زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 

 

 



 
 

 

 54 دانشگاه زابل 

 

 زابل یدر جهاد کشاورز دانشو راهبرد و موضوع  استیس نییتع تیظرف: 11-3 جدول

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

سازمان به چه میزان ظرفیت تدوی  اسنراتژی برای دسنیابی به 
را  سازمانی   علق/آموزش  چشق اندازهای آموزشی خود  تولید 

 دارد؟

3 5/1 

با  منناسب  آموزش  نوع  تهیی   برای  سازمان  توانایی 
 اندازهای آموزشی به چه میزان است؟چشق

3 5/1 

های سازمان خود را برای توسهه دانه و مهار  چگونه برنامه
ارزیابی می کنید؟  ارتقاء  رتمه بندی  جدول حقوقی  دوره های 

 آموزشی  دوره های ضم  خدمت و .. 

3 5/1 

ه 
نام
بر

دا 
اق

 

 طرح ظرفیت گستری

 

متناسب با نیازها و   -1 افزایش دوره های دانش افزایی 
ای  منطقه  توسعه   افق 

همگام سازی نوع آموزش )نظری، عملی، بازدید و ...   -2
با سیاست های راهبردی سازمان در راستای ظرفیت    )

 های فنی پروژه

 تعداد دوره های آموزشی شاخص )کوتاه مدت(

 تعداد طرح های موفق و پایدار در منطقه بلند مدتشاخص  

نیازهای آموزشی ذینفعان و دست    -1 سطح محلی  -برنامه اقدام  ارزیابی  تحلیل و 
منطقه  توسعه  افق  راستای  در   اندرکاران 

تعیین نوع آموزش متناسب با سطح فعلی ذینفعان و   -2

 دست اندرکاران برای رسیدن به سطح مطلوب
 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 تایید، تامین و ابالغ اعتبار سطح ملی  -برنامه اقدام 

 زمان بندی سطح محلی
 گام نخست

 زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

 - توضیحات

 

 

 

 

 



 
 

 

 55 دانشگاه زابل 

 

 زابل یدر جهاد کشاورزپاسخگویی و راهبرد و موضوع  استیس نییتع تیظرف: 12-3 جدول

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

برای   پاسخگویی  سازکار  توسهه  زمینه  در  سازمان  ظرفیت 
سیاستشفا  اسنراتژیسازی  و  چگونه  ها  را  سازمان  های 

 کنید؟ارزیابی می

3 5/1 

ذینفهان در سازمان به چه میزان ساخنار و سازکار پاسخ گویی به  
 وجود دارد؟

4 5/0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

برنامه های رسانه ای سازمان در راستای ایجاد شفافیت  
 عملکرد منطقه ای افزایش یابد.

 شاخص )کوتاه مدت(
 تعداد و استمرار و نظم برنامه های رسانه ای

 شاخص بلند مدت

 سطح محلی  -برنامه اقدام 
در    -1 اقدامات  رسانی  اطالع  موجود  سازکار  ارزیابی 

 )... و  عمومی  روابط  )ابزار،   سازمان 

تدوین برنامه های اطالع رسانی از منظر محتوا، نوع    -2
 ... و  متخصص  کارشناس   رسانه، 

 تایید، تامین و ابالغ اعتبار در سطح استانی -3

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 تایید، تامین و ابالغ اعتبار ملیسطح   -برنامه اقدام 

 گام نخست زمان بندی سطح محلی

 3در راستای اقدام   -گام دوم   زمان بندی سطح استانی

 گام سوم زمان بندی سطح ملی

 - توضیحات

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 56 دانشگاه زابل 

 

 زابل یدر جهاد کشاورزترتیبات نهادی و موضوع  مدیریت و اجرا ، برنامه ریزی تیظرف: 13-3 جدول

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

به نظر شما سازمان به چه میزان توانایی تدوی  چارچوب حقوقی  
 های مرتم  را دارد؟بندی طرحو نظارتی در راسنای بودجه

2 5/2 

 5/1 3 باشد؟ شغلی میکاری سازمان به چه میزان عاری از فساد محی 

قوانی  مالی موجود سازمان به چه میزان در دسنیابی به اهدا  
 سازمان اثرگذارند؟

4 5/0 

های  های و ظرفیتهای مالی با اولویتمیزان همسویی سیاست
 کنید؟سازمان را چگونه ارزیابی می

3 5/1 

سازمان  های مالی  میزان اشرا  مدیر نسمت به قوانی  و سیاست
 کنید؟را چگونه ارزیابی می

3 5/1 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

حدود اختیارات سازمانی در راستای بودجه ریزی، مدیریت و  

 اجرای طرح های توسعه منطقه ای افزایش یابد.

 تعداد طرح های منطقه ای تصویب شده شاخص کوتاه مدت

 تعداد طرحهای منطقه ای اجرا شده و موفق )پایداری طرح(   شاخص بلند مدت

انجام مذاکرات و مکاتبات الزم در سطح محلی و استانی    -1 سطح محلی  -برنامه اقدام 

خصوص   در  تسهیلگری  مشاور  اختیارات    تفویضتوسط 
گستری  ظرفیت  طرح  راستای  در  سازمان  به   حداکثری 

متخصص و   -2 نیروی انسانی  نیازسنجی جذب  تحلیل و 
مشاور  همکاری  با  گستری  ظرفیت  طرح  با  متناسب 

تسهیلگری و انجام مذاکرات و مکاتبات برای اخذ مجوزهای  
 مربوطه

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 ملیسطح   -برنامه اقدام 

تمرکززدایی و   -1 خصوص  در  ملی  سطح  در  تسهیلگری 

های   تفویض طرح  شهرستانی برای  ادارات  به  اختیارات 
ای  منطقه   توسعه 

نظارتی برای    -2 چارجوب حقوقی و    تفویضتبیین و ابالغ 

 اختیارات
تسهیلگری در راستای کسب مجوز جذب نیروی انسانی   -3

 متناسب با نیاز ادارات شهرستانی

 زمان بندی سطح محلی
 (1گام دوم )بند   -(  2گام نخست )بند  

 زمان بندی سطح استانی

 (3گام دوم )بند   -( 2و   1گام نخست )بند   زمان بندی سطح ملی

 توضیحات

از   -1 بودجه ابالغی  بنا به  محلی  ادارات  سازکار  این  در 
سازمان باالدستی صرفا بودجه ریزی متناسب با طرح های 
منطقه ای خود را انجام می دهد و همچنان در سازکار موجود  

کرد.    خواهند  فعالیت  کشور  در   مدیریتی 
با ظرفیت ارزشیابی در جنبه های   -2 این ظرفیت همگام 

 تقا خواهد یافت.مختلف مالی ار

 

 



 
 

 

 57 دانشگاه زابل 

 

 زابل یدر جهاد کشاورز رهبریو موضوع  برنامه ریزی، مدیریت و اجرا تیظرف: 14-3 جدول

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

سازکار مناسب  توانایی ایجاد  میزان  به چه  رهمری سازمان 
 ها را دارد؟ها و پرو هها  قوانی   برنامهسیاستبرای مدیریت  

2 5/2 

بندی اهدا  مهق بندی و زمانتوانایی رهمری در زمینه اولویت
 کنید؟و عملیاتی سازمان را چگونه ارزیابی می

3 5/1 

که  دارد  را  ای   توانایی  میزان  چه  به  سازمان  رهمری 
طرحتصمیق درباره  به  گیری  را  تخصصی کارگروهها  های 

 واگذار کنند؟

3 5/1 

که کیفیت   را دارد  رهمری سازمان به چه میزان توانایی ای  
 ها را مدیریت کند؟ها و برنامهاجرای طرح

3 5/1 

به انجا   رهمری سازمان به چه میزان توانایی ای  را دارد که 
 بموقع طرح ها اقدا  کند؟

4 5/0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 گستریطرح ظرفیت  

 

توسعه، اصالح و ایجاد کارگروه های تخصصی  -1
فراسازمانی در راستای افزایش بهره وری مدیریت، سیاست  

 ها، قوانین و پروژه های سازمانی.

حدود اختیارات مدیریت سازمان در خصوص اولویت   -2
 بندی اجرای طرح های توسعه ای افزایش یابد.

 شاخص )کوتاه مدت(
 تعداد و استمرار برگزاری جلسات کارگروه های تخصصی   -1
 تعداد طرح های در دست بازبینی در کارگروه   -2

 شاخص بلند مدت

تعداد طرح های اجرا شده در چارچوب جدول زمان بندی   -1
 ارائه شده توسط سازمان

 تعداد طرح های موثر منطقه ای -2
 ذینفعانپایش شاخص های رشد اقتصادی   -3

 سطح محلی  -برنامه اقدام 

فراسازمانی دست اندرکاران مرتبط با    -1 تحلیل سازمانی و 
های   کارگروه  تعیین  و  سیستان  پروژه  فنی  های  ظرفیت 

فراسازمانی   تخصصی 
انجام مذاکرات و مکاتبات الزم در سطح محلی و استانی   -2

خصوص   اجرای طرح های    تفویضدر  بندی  اختیار اولویت 

 توسعه ای منطقه ای 
 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

  تفویضتسهیلگری در سطح ملی در خصوص تمرکززدایی و  
اختیار اولویت بندی اجرای طرح های توسعه ای منطقه ای به  

 ادارات شهرستانی  

 (1گام نخست )بند   -1 زمان بندی سطح محلی
 زمان بندی سطح استانی گام دوم -2

 گام نخست زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 



 
 

 

 58 دانشگاه زابل 

 

 زابل یدر جهاد کشاورزدانش و موضوع  برنامه ریزی، مدیریت و اجرا تیظرف: 15-3 جدول

 فاصله از حد مطلوب ازیامت 

ال
سو

 

سمت اجرای  به  مدیریت منابع  زمینه  در  سازمان  توانایی 
میزان   چه  به  مهار  خود  و  دانه  توسهه  اسنراتژی های 

 باشد؟می

3 5/1 

مهار  در  و  توسهه دانه  طرح های  به  بودجه  تخصیص 
 سازمان شما به چه میزان است؟

3 5/1 

برنامه سازمان برای توسهه  و بودجه تخصیصی  های دانه 
 باشد؟مهار  به چه اندازه می

3 5/1 

های آموزشی سابق سازمان به چه میزان طمق جدول برنامه
 است؟زمانمندی اجرا شده 

3 5/1 

های  ها در زمینه اجرای برنامهمشارکت سازمان با سایر ارگان
 باشد؟توسهه دانه و مهار  به چه میزان می

3 5/1 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

حدود اختیارات سازمان در راستای تامین و تخصیص بودجه  
متناسب با  مهارت افزایی  و  دانش  توسعه طرح های  برای 

 نیازهای منطقه ای افزایش یابد.

 شاخص )کوتاه مدت(
برای ذینفعان و  برگزار شده  افزایی  های دانش  تعداد دوره 

 دست اندرکاران منطبق با نیازهای منطقه
 شاخص بلند مدت

 سطح محلی  -برنامه اقدام 
استانی   و  محلی  سطح  در  مکاتبات الزم  و  مذاکرات  انجام 

خصوص   در  تسهیلگری  مشاور  اختیارات    تفویضتوسط 

حداکثری به سازمان در راستای تخصیص بودجه برای توسعه  
 طرح های دانش و مهارت افزایی

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

  تفویضتسهیلگری در سطح ملی در خصوص تمرکززدایی و  
اختیارات بودجه ریزی برای توسعه طرح های دانش و مهارت  

 افزایی

 زمان بندی سطح محلی
 پس از احصاء نتیجه گام نخست

 زمان بندی سطح استانی

 گام نخست زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 

 

 



 
 

 

 59 دانشگاه زابل 

 

 زابل یدر جهاد کشاورز پاسخگوییو موضوع  برنامه ریزی، مدیریت و اجرا تیظرف: 16-3 جدول

 فاصله از حد مطلوب ازیامت 

ال
سو

 

ظرفیت سازمان در توسهه سازکارهای پاسخگویی در مدیریت  
 کنید؟ مالی و اجرایی طرح های سازمانی را چگونه ارزیابی می

3 5/1 

میزان اشرا  مدیران بر مکانیز  های پاسخگویی سازمان را 
 چگونه ارزیابی می کنید؟

4 5/0 

مکانیز  های پاسخگویی چگونه  میزان پایمندی سازمان به 
 باشد؟می

3 5/1 

مکانیز  تصمیقوجود  میهایی که  ملز   تا گیرندگان را  کند 
را ارائه دهند  به عنوان   مثال  قانون  دالیل تصمیما  خود 

 کنوانسیون  به چه میزان است؟

3 5/1 

سازی بوروکراسی اداری در راسنای جلب  تهش برای ساده
 باشد؟رضایت ذینفهان به چه اندازه می

3 5/1 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

ایجاد سازکار مناسب در راستای ارائه و تشریح سیاست های  
طرح ها به ذینفعان و دست  بودجه ریزی، مدیریت و اجرای  

 اندرکاران

 شاخص )کوتاه مدت(
تعداد و استمرار برنامه های رسانه ای )رسانه صوتی،   -1

تصویری،  تارنما و شبکه های اجتماعی و ...( در راستای  
 تشریح برنامه های مدیریتی و اجرایی  

تعداد و استمرار برنامه های رسانه ای )رسانه صوتی،   -2
تصویری،  تارنما و شبکه های اجتماعی و ...( در راستای  

 های مالیتشریح برنامه  

 شاخص بلند مدت

 سطح محلی  -برنامه اقدام 
ارزیابی سازکار موجود اطالع رسانی اقدامات در سازمان   -1

 )ابزار، روابط عمومی و ...(
تدوین برنامه های اطالع رسانی از منظر محتوا، نوع   -2

 رسانه، کارشناس متخصص و ...

 استانیتایید، تامین و ابالغ اعتبار در سطح   -3

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 تایید، تامین و ابالغ اعتبار سطح ملی  -برنامه اقدام 

 گام نخست زمان بندی سطح محلی

 3در راستای اقدام   -گام دوم   زمان بندی سطح استانی

 گام سوم زمان بندی سطح ملی

  ضیحاتتو

 

 



 
 

 

 60 دانشگاه زابل 

 

 زابل یدر جهاد کشاورز نهادی ترتیباتو موضوع ارزشیابی  تیظرف: 17-3 جدول

 فاصله از حد مطلوب ازیامت 

ال
سو

 

ها را چگونه توانایی سازمان در زمینه ارزیابی و پایه طرح
 کنید؟ارزیابی می

3 1 

ها را های ارزیابی طرحمیزان اسنفاده سازمان از شاخص
 کنید؟چگونه ارزیابی می

4 0 

سامانه از  مردمی  اسنفاده  شکایا   به  پاسخگویی  های 
 کنید؟ازعملکرد سازمان را چگونه ارزیابی می

3 1 

های انضماطی  توانایی سازمان در زمینه تدوی  آیی  نامه
اجرایی طرح مدیران  ارزیابی  برای عملکرد  چگونه  را  ها 

 کنید؟می

2 2 

ه 
نام
بر

دا 
اق

 

 طرح ظرفیت گستری

 

علمی  -1 ارزشیابی  سازکار  به  پایبندی  و  ایجاد  -توسعه، 

نهادهای  ت توسط  ها  طرح  شده  فازبندی  مالی  و  خصصی 
تخصصی  های  کارگروه  محوریت  با  باالدستی  نظارتی 

 صورت پذیرد.  فراسازمانی )در طرح های بزرگ سازمانی(
سازکار پایش عملکرد کارشناسان ارزیاب طرح های   -2

 ایجاد گردد.  کوچک مقیاس  
سیاست های پایش و ارزیابی طرح های توسعه ای خرد   -3

 بازنگری گردد. و کالن

میزان کاهش ثبت شکایات مردمی از طرح های زیر بنایی    -1 شاخص کوتاه مدت
 منطقه

 شاخص بلند مدت خورده(میزان کاهش طرح های ناموفق )شکست   -2

 سطح محلی  -برنامه اقدام 
تحلیل سازمانی و فراسازمانی ذینفعان و دست اندرکاران  -1

مرتبط با طرح های توسعه منطقه توسط مشاور تسهیلگری و 
از  متشکل  فراسازمانی   تخصصی  های  کارگروه  تعیین 
ملی استانی،  محلی،   کارشناسان 

پایش و نظارت سازمان بر طرح های  ارزیابی سیاست های    -2
 توسعه منطقه ای )خرد و کالن(

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

تسهیلگری در سطح ملی در خصوص ایجاد سازکار   -1
 حقوقی فعالیت کارگروه های تخصصی  

بازنگری و اصالح قوانین سازمانی در راستای افزایش   -2
 کارآمدی و پایش موثر عملکرد کارشناسان ارزیاب

ارائه چارچوب اصالحی در خصوص سیاستهای پایش و   -3

 ارزیابی طرح های توسعه  

 سطح محلیزمان بندی  
 گام نخست

 زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

   توضیحات



 
 

 

 61 دانشگاه زابل 

 

 زابل یدر جهاد کشاورزرهبری و موضوع ارزشیابی  تیظرف: 18-3 جدول

 فاصله از حد مطلوب ازیامت 

ال
سو

 
 

چه   به  میزان توانایی طراحی سیسنمی  رهمری سازمان 
برای مدیریت و ارزیابی عملکرد مالی و عملیاتی سازمان 

 را دارد؟
3 1 

ها  رهمری سازمان به چه میزان توانایی ای  را دارد که طرح
را همراسنا با اننظارا  ذینفهان مدیریت   و منابع سازمان 

 نماید؟

4 1 

را   ای   توانایی  میزان  چه  به  که رهمری سازمان  دارد 
 مهیارهایی به منظور بهمود عملکرد سازمان ایجاد نماید؟

4 0 

ها  مثه تهداد پرو ه توانایی اجرایی سازمان در زمینه طرح
 کنید؟های به ننیجه رسیده  را چگونه ارزیابی می

4 0 

اقنصادی  بهمود شرای   بر  سازمان  تأثیر عملکرد  میزان 
المللی را چگونه ارزیابی  اجنماعی جوامع محلی  ملی و بی   

 کنید؟می
3 1 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

ارائه  و  توسعه  زمینه  در  سازمان  مدیریت  اختیارات  حدود 
عملیاتی سازمان   عملکرد مالی و  معیارهای ارزیابی طرح ها و 

 متناسب با شرایط منطقه ای افزایش یابد.  

 شاخص )کوتاه مدت(
 تعداد طرح های پایدار -1
 رشد شاخص های اقتصادی ذینفعان -2

 شاخص بلند مدت

شرایط   سطح محلی  -اقدام برنامه   اساس  بر  ها  طرح  موفقیت  ارزیابی  تبیین معیارهای 
اقتصادی )اقلیم،  ای  مشاور  -منطقه  کمک  به  و...(  اجتماعی 

 سطح استانی  -برنامه اقدام  تسهیلگری و انجام مکاتبات با سطح ملی

 اختیارات    تفویضتایید معیارها، تبیین چارچوب قانونی و   سطح ملی  -برنامه اقدام 

 زمان بندی سطح محلی
 گام نخست

 زمان بندی سطح استانی

 زمان بندی سطح ملی
 گام دوم

   توضیحات

 

 

 



 
 

 

 62 دانشگاه زابل 

 

 زابل یکشاورزدر جهاد دانش و موضوع ارزشیابی  تیظرف: 19-3 جدول

 
 فاصله از حد مطلوب ازیامت

ال
سو

 

میزان ظرفیت ارزیابی خروجی چه  به  ننایج سازمان  ها و 
 خود را دارد؟ های توسهه دانه و مهار اسنراتژی

4 0 

انجا   راسنای  در  کارکنان  پایه  برای  سازمان  توانایی 
 وظایف محوله به چه میزان است؟

4 0 

فراوانی ابزارهای ارزیابی کیفیت عملکرد وجود  جامهیت و  
 کارکنان در سازمان به چه میزان است؟

3 1 

از  مهار  کارکنان پس  مهیارهای ارزیابی سط  دانه و 
شرکت در طرح های دانه افزایی سازمان را چگونه ارزیابی  

 کنید؟می

3 1 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

سازکار ارزشیابی طرح های دانش  اصالح و بازنگری معیارها و  
و  علمی  توسعه  مستمر  پایش  راستای  در  افزایی  مهارت  و 

 عملیاتی ذینفعان و دست اندرکاران

 - شاخص کوتاه مدت

 تعداد طرح های موفق و پایدار در منطقه   شاخص بلند مدت

 سطح محلی  -برنامه اقدام 
ارزشیابی طرح  ایجاد زیرساخت های متناسب با سازکار جدید  

 های دانش و مهارت افزایی ابالغی
 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

تحلیل کارآمدی معیارها و سازکار ارزشیابی طرح های دانش    -1
تسهیلگری   مشاور  توسط  افزایی  مهارت   و 

بازنگری و ارائه سازکار ارزشیابی طرح های دانش و مهارت    -2
 افزایی

 زمان بندی سطح محلی
 گام دوم

 زمان بندی سطح استانی

 گام نخست زمان بندی سطح ملی

 توضیحات
این سازکار در قالب فعلی سیستم مدیریتی باال به پایین قابل  

 انجام است.

 

 

 

 



 
 

 

 63 دانشگاه زابل 

 

 زابل یدر جهاد کشاورزپاسخگویی و موضوع ارزشیابی  تیظرف: 20-3 جدول

 
 فاصله از حد مطلوب ازیامت

ال
سو

 
 

تدوی  مکانیز  های پاسخگویی  ظرفیت سازمان در راسنای  
 در بخه ارزشیابی طرح ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

3 1 

توانایی سازمان در زمینه تدوی  سازکار دریافت و رسیدگی  
 باشد؟به شکایا  مربوط به عملکرد سازمان به چه اندازه می

3 1 

سیاست اننقاد وجود  حق  حفظ  راسنای  در  های حماینی 
سازمان به چه کارکنان از   سایر اعضاء  عملکرد مدیران و 
 میزان است؟

2 2 

در  جایگزینی  کارکنان  چرخشی  یا  عملکرد  از  اسنفاده 
 های حساس و فسادپذیر سازمان به چه میزان است؟شغل

2 2 

های نظرسنجی رضایت مشنری در سازمان  فراوانی سیسنق
 به چه میزان است؟

2 2 

و های  وجود شاخص منظور تجزیه  ارزیابی در سازمان به 
های پاسخ داده شده و میزان تحلیل تهداد شکایا   شکایت

تهش سازمان برای جلب اعنماد عمومی را چگونه ارزیابی  
 کنید؟می

2 2 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

بانک اطالعاتی از شکایات و نظرات ذینفعان و دست اندرکاران  
راستای   عملکرد سازمان  در  کارآمد  موثر و  ارزیابی  تحلیل و 

 توسعه و یا ایجاد گردد.

 شاخص کوتاه مدت
 تعداد شکایات دریافتی منتج به احصاء نتیجه )افزایش(

 شاخص بلند مدت

تحلیل کارآمدی سازکار پاسخگویی فعلی از منظر مکانیسم،    -1 سطح محلی  -برنامه اقدام 
ارزیابی، زیرساخت و ... و ارائه راهکار با همکاری فرآیند، معیار  

تسهیلگری   مشاور 

سایر ملزومات مورد نیاز    -2 توسعه یا ایجاد زیرساخت ها و 
 1متناسب با بند  

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 تایید و تامین اعتبار سطح ملی  -برنامه اقدام 

 زمان بندی سطح محلی
 گام نخست

 سطح استانیزمان بندی  

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

 - توضیحات

 

افزایه   درخواست  همانطور که در جداول فوق مشاهده گردید  طرح های ظرفیت گسنری در بخه های مخنلف 

سازمانی که نیازمند تغییراتی در نظا  مدیرینی فهلی را داشت  اما ای  تغییرا  بهیچ وجه نظا  کلی مدیرینی  حدود اخنیارا  



 
 

 

 64 دانشگاه زابل 

 

. از طرفی همچنان نظا  مدیرینی سازدیت منطقه ای توانمندتر میرا تغییر نمی دهد و صرفا ادارا  شهرسنانی را برای مدیر

و اسنان شهرسنانی  در بسیاری از  .  وجود خواهد داشت  باال به پایی  با کمی تغییر در شرح خدما  و شرح وظایف ادارا  

و یا می تواند با تغییر در   مدیرینی قابل انجا  است  قالب فهلی  گسنری در  ادارا   موارد هق طرح ظرفیت  اخنیارا   حدود 

باشد.  شهرسنانی رشد بهنری داشنه 

 

 جهاد کشاورزی استان -2-3

بود. المنه   گسنری خواهد  برای توسهه طرح های ظرفیت  شده  ذکر  همانند روش  نیز  های اسنانی  سازمان  ارزیابی 

 40-3جدول  تا   21-3 جدول. تفاو  هایی در طرح ظرفیت گسنری و یا زمان بندی اجرای برنامه اقدا  مشاهده خواهد شد

به بررسی ظرفیت های عملکردی جهاد کشاورزی اسنان  بهنوان نمونه  خواهد پرداخت. به عنوان مثال  در موضوع  

ی  طرح ظرفیت  ترتیما  نهادی برای افزایه ظرفیت جلب مشارکت ذینفهان  با توجه به حدود اخنیارا  سازمان های اسنان

تدوی   اقداما  اجنماع  یدر راسنا  ینیقوانگسنری ای  بخه    یی و اجرا  یطرح ها بر اقداما  فن  یالزا  تقد  مطالها  و 

توصیه می شود    .می باشد سازمان  یاجنماع تیریبخه مددر طرح دو  ای  بخه   اسنانی    یدر ساخنار   ایو    جادیاادارا  

شده می باشد. در ای  طرح نظر   شود.  تیتقو ننیجه ای  طرح ها رضاینمندی و مشارکت بیشنر ذینفهان از طرح های اجرا 

مدیریت  بخه  به کمک  و  جمع آوری  طرح  اجرایی  های  فهالیت  از  قمل  پیشنهادی  به طرح  نسمت  ذینفهان  و دیدگاه 

سازمان تحلیل می شود و به مدیریت طرح برای بروزرسانی های ال داده می شود.اجنماعی   ز  ارجاع 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 65 دانشگاه زابل 

 

 استان یدر جهاد کشاورزنهادی  ترتیبات و موضوع: ظرفیت جلب مشارکت ذینفعان 21-3 جدول

 فاصله از حد مطلوب ازیامت 

ال
سو

 

راسنای  قوانی  در  تدوی   توانایی  میزان  چه  مسئولی  به 
جلب   طرحتضمی   در  ذینفهان  گسنرده  و مشارکت  ها 

 های سازمان را دارند؟برنامه
4 0 

برنامه اجرای  و  برای تدوی   نظرا  مرد   از  های اسنفاده 
 مدیرینی به چه میزان است؟

2 2 

 0 4 به نظر شما ننیجه جلسا  مردمی به چه میزان مفید است؟

با   مردمی  اسنمرار جلسا   و  مشارکت  را میزان  سازمان 
 کنید؟چگونه ارزیابی می

3 1 

آگاهی ذینفهان یا مراجهه کنندگان نسمت به قوانی  سازمان 
 شما به چه میزان است؟

3 1 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

اقدامات   -1 و  مطالعات  تقدم  الزام  راستای  در  قوانینی 
تدوین گردد.  اجرایی  و  فنی  بر اقدامات   اجتماعی طرح ها 

بخش مدیریت اجتماعی در ساختار سازمانی ایجاد و یا   -2
 تقویت شود.

 شاخص کوتاه مدت
تعداد جلسات مردمی پیرامون طرح ها و اقدامات پیش روی 

 سازمان  

 میزان مشارکت ذینفعان در طرح ها شاخص بلند مدت

 - سطح محلی  -برنامه اقدام 

 سطح استانی  -برنامه اقدام 
توسعه و متناسب سازی زیرساخت های مدیریتی و اجرایی 

 در راستای تقدم برنامه های اجتماعی طرح ها  

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

تسهیلگری در سطح ملی در خصوص الزام تدوین   -1

قوانین در راستای تقدم مطالعات و اقدامات اجتماعی طرح  
 ها بر اقدامات فنی و اجرایی  

تبیین سازکار اجرایی مرتبط )بعنوان مثال ایجاد   -2
کارگروه تخصصی اجتماعی ذیل معاونت ترویج و یا ایجاد  

 مدیریت اجتماعی مستقل(
 الغ قوانین  تدوین و اب -3

 - زمان بندی سطح محلی

 پس از احصاء نتیجه تسهیلگری در سطح ملی زمان بندی سطح استانی

 گام نخست زمان بندی سطح ملی

 توضیحات
سطح استانی نیز با مشارکت مشاور تسهیلگر   برنامه اقدام 

 .سازمانی انجام خواهد شد

 



 
 

 

 66 دانشگاه زابل 

 

 استان یدر جهاد کشاورزرهبری  و موضوع: ظرفیت جلب مشارکت ذینفعان 22-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب ازیامت 

ال
سو

 

مدیر سازمان به چه میزان توانایی مدیریت رواب  با ذینفهان  
 را دارد؟

4 0 

توانایی مدیر سازمان در زمینه توسهه و حفظ رواب  با سایر  
 کنید؟مدیران سازمانی را چگونه ارزیابی می

4 0 

ذینفهان  مانند شهروندان     میزان مشارکت با  مدیر سازمان 
چگونه سازمان را  عمومی   مراجع  سایر  و  غیردولنی  های 

 کنید؟ارزیابی می

3 1 

و مکانسیق   مجازی  بی  مدیر سازمان  گفنگو  حضوری و 
 کنید؟ارزیابی میذینفهان مربوطه را چگونه 

3 1 

کیفیت  به عنوان مثال شفافیت  مشارکت  تههد آور  سلسله 
و  ذینفهان داخلی  گفنگو بی  سازمان و  فراوانی  مراتمی  و 

 کنید؟  خارجی را چگونه ارزیابی می

3 1 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

دست   ذینفان و  با  فعال مدیریت سازمان  اندرکاران ارتباط 
 افزایش یابد.

 شاخص کوتاه مدت

تعداد جلسات تیم مدیریتی سازمان با ذینفعان در سطح   -1
 منطقه و استان

تعداد جلسات تیم مدیریتی سازمان با سازمان های   -2

 ذیربط

 شاخص بلند مدت
با ذینفعان و  برگزاری منظم جلسات تیم مدیریتی سازمان 

 دست اندرکاران

 - سطح محلی  -برنامه اقدام 

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

با   -1 کارآمد  و  مستمر  موثر ارتباط  مکانیسم های  ارزیابی 

ذینفان و سایر مراجع منطبق با گروه های هدف، توسط مشاور  
 تسهیلگری

 ارائه نتایج به سطح ملی -2

 بررسی، تصمیم گیری و تامین اعتبار   سطح ملی  -برنامه اقدام 

 - زمان بندی سطح محلی

 گام نخست زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

 - توضیحات

 

 



 
 

 

 67 دانشگاه زابل 

 

 استان یدر جهاد کشاورزدانش  و موضوع: ظرفیت جلب مشارکت ذینفعان 23-3جدول 

 
 فاصله از حد مطلوب ازیامت

ال
سو

 

تدوی   پروسه  در  را  ذینفهان  میزان  چه  به  شما  سازمان 
 دهد؟های توسهه آموزشی مشارکت میسیاست

3 1 

میزان تهامل سازمان با دیگر سازمان ها در راسنای اسنفاده از 
ها و سیاست های آموزشی خود نظر جمهی برای توسهه برنامه

 اندازه است؟به چه 

3 1 

توانایی سازمان در ترویج گفنگوی مداو  بی  مدیریت و کارکنان 
 در مورد نیازهای آموزشی در سازمان به چه میزان است؟

4 0 

توانایی سازمان در زمینه مشارکت دادن مدیران و کارکنان در 
 مماحث مرتم  با توسهه برنامه های آموزشی به چه میزان است؟ 

4 0 

تهداد و میزان تجهیزا  و فضاهای آموزشی مناسب در سازمان 
 شما چگونه است؟

4 0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

تدوین سیاست توسعه آموزشی بر اساس نیاز ذینفعان   -1
   و دست اندرکاران صورت پذیرید.

تعامل بین سازمانی در راستای توسعه برنامه آموزشی   -2
 افزایش یابد.

 شاخص کوتاه مدت
 تعداد جلسات آموزشی برای ذینفعان و دست اندرکاران   -1
 تعداد جلسات آموزشی مشارکتی )فراسازمانی( -2

 تعداد قراردادها با مراکز علمی شاخص بلند مدت

 - سطح محلی  -برنامه اقدام 

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

اندرکاران توسط  تحلیل نیازهای آموزشی ذینفعان و دست 
مشاور تسهیلگری و تدوین برنامه آموزشی متناسب )محتوا،  
زمان بندی، انتخاب مدرس خبره، برنامه ارزیابی آموزش،  

 امکانات و تجهیزات آموزشی(

 تایید و تامین اعتبار برنامه آموزشی  سطح ملی  -برنامه اقدام 

 - زمان بندی سطح محلی

 گام نخست استانیزمان بندی سطح  

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

  توضیحات

 

 

 

 



 
 

 

 68 دانشگاه زابل 

 

 استان یدر جهاد کشاورزپاسخگویی  و موضوعظرفیت جلب مشارکت ذینفعان : 24-3جدول 

 
 فاصله از حد مطلوب ازیامت

ال
سو

 

ایجاد   ظرفیت  میزان  چه  به  پاسخگویی  سازمان  سازکار 
  مسئولیت پذیری  به منظور جلب مشارکت ذیفهان را دارد؟

4 0 

زبان محلی  تصمیما  سازمانی به  توانایی سازمان در ارائه 
  ساده سازی مفاهیق  به چه میزان است؟

4 0 

وجود و اثربخشی سازکار گفت و گو  جلسه  حضوری  مجازی  
 کنید؟ذینفهان را چگونه ارزیابی مینامه ..  بی  سازمان و 

4 0 

جلسا   تهداد  و  مشارکت محور بودن   کیفیت  شفافیت و 
ذیع و  طریقی  بی  سازمان  هر  چگونه گفنگو  از  را  نفهان 

 کنید؟ارزیابی می

3 1 

بیان  برای  بی  کارکنان  مناسب در  فرصت  میزان  چه  به 
 دارد؟های خود به مدیریت سازمان وجود دیدگاه

4 0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

دست  و  ذینفعان  برای  مطالبات  پیگیری  های  مکانیسم 
 اندرکاران ایجاد شود.

 شاخص کوتاه مدت
های پیگیری( به  عملی صورت گرفته )ابالغ  نسبت اقدامات 

 تعداد مطالبات و شکایات ثبت شده )مجازی، حضوری(

 شکایات ارجاع شده به سازمانکاهش تعداد   شاخص بلند مدت

 - سطح محلی  -برنامه اقدام 

 سطح استانی  -برنامه اقدام 
تحلیل و ایجاد مکانیسم های پاسخگویی سازمان متناسب با  

 نیاز گروه های هدف با همکاری مشاور تسهیلگری

 تایید و تامین اعتبار    سطح ملی  -برنامه اقدام 

 - زمان بندی سطح محلی

 گام نخست زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

   توضیحات
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 استان یدر جهاد کشاورزنهادی  ترتیبات موضوع انداز چشم تعیین و شرایط : ظرفیت ارزیابی25-3 جدول

 فاصله از حد مطلوب ازیامت 

ال
سو

 

تحلیل  و  مدیریت  طراحی   زمینۀ  در  سازمان  توانایی 
 های سازمانی به چه میزان است؟سیاست

4 0 

های انجا  شده سازمان از شرای  اثرگذار محیطی تحلیل
 جا بوده است؟ بازار  صنفی ...  به چه میزان درست و به

3 1 

مدیرینی در واکنه به شرای  بحرانی را  کیفیت اقداما  
 کنید؟ارزیابی میچگونه 

4 0 

به چه میزان قوانینی برای ارزیابی میزان پیشرفت سازمان  
 های تهیی  شده وجود دارد؟در مسیر چشق اندازه

4 0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

بازبینی و پایش دوره ای طرح ها و تصمیمات مدیریتی سازمان  

 بخصوص در شرایط بحرانی انجام پذیرد.

تعداد طرح ها و اقدامات مدیریتی بازبینی شده و تعداد ابالغ های  کوتاه مدتشاخص  

 شاخص بلند مدت تغییرات  

  سطح محلی  -برنامه اقدام 

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

بازبینی و  سازکار  ایجاد  راستای  ساختار سازمانی در  ارزیابی 
مدیریتی   تصمیمات  و  طرح ها  ای  دوره  مشاور  پایش  توسط 

 تسهیلگری

 سطح ملی  -برنامه اقدام 
ایجاد سازکار    -1 در خصوص لزوم  سطح ملی  تسهیلگری در 

مدیریتی  تصمیمات  و  ها  طرح  ای  دوره  پایش  و   بازبینی 
 تدوین و ابالغ سازکار   -2

 - زمان بندی سطح محلی

 گام نخست زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

 - توضیحات

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 70 دانشگاه زابل 

 

 استان یدر جهاد کشاورزرهبری  موضوع انداز و چشم تعیین و شرایط : ظرفیت ارزیابی26-3 جدول

 فاصله از حد مطلوب ازیامت 

ال
سو

 
 

رهمری سازمان به چه میزان پنانسیل طراحی  مدیریت و 
 های اجرایی را دارد؟طرحتحلیل ننایج  

4 0 

رهمری سازمان به چه میزان توانایی توسهه چشق اندار بلند 
طرح سازمانی برای  اهدا   تدوی   و  های اجرایی  مد  

 دارد؟

4 0 

توانایی رهمری سازمان در زمینه تحلیل سیسنماتیک نقاط 
تهدیدهای خارجی  و  و فرصت ها  ضهف داخلی  قو  و 

 میزان است؟سازمان به چه 

4 0 

به در چهرهمری سازمان  که  دارد  را  ای   توانایی  میزان 
باال "مواجهه با تغییرا  سازمانی بنواند در رویکردهای از 

 تهادل ایجاد نماید؟  "پایی  به باال"و از   "به پایی 

4 0 

رهمری سازمان به چه میزان توانایی ای  را دارد که واکنه 
فرصت بحرانی نشان ها و  مناسب به  مواقع  تهدیدها در 

 دهد؟

4 0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

دوره های آموزشی جامع در راستای مدیریت کار آمد در سطح 

 مدیران سازمان اجرا گردد.

 شاخص )کوتاه مدت(
تعداد تغییرات )ابالغ های اصالحی فرایند ها، تغییرات سازمانی  

 و ...(
 شاخص بلند مدت

 - سطح محلی  -برنامه اقدام 

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

مدیران    -1 نیازهای آموزشی  بندی  اولویت  تحلیل سازمانی و 

تسهیلگری   مشاور   توسط 
 گزارش نتایج جهت برنامه ریزی و اقدام به سطح ملی   -2

 تایید و تامین اعتبار   سطح ملی  -برنامه اقدام 

 - زمان بندی سطح محلی

 گام نخست زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

 شاخص ها پس از برگزاری دوره های آموزشی سنجش می شود.   توضیحات

 

 

 



 
 

 

 71 دانشگاه زابل 

 

 استان یکشاورزدر جهاد دانش  موضوعو  انداز چشم تعیین و شرایط : ظرفیت ارزیابی27-3 جدول

 فاصله از حد مطلوب ازیامت 

ال
سو

 
 

سازمان شما به چه میزان توانایی ارزیابی جامع از تجهیزا   
 آموزشی موجود و مورد نیاز خود را دارد؟

4 0 

برنامه های توسهه  سازمان شما به چه میزان به دانه و 
آموزشی اولویت داده و آنرا در تمیی  چشق اندازها دخیل  

 کند؟می  

3 1 

سازمان شما به چه میزان توانایی ارزیابی از سط  فهلی 
دانه و تدوی  برنامه آموزشی بلند مد   برای موفقیت در  

 سازمان را دارد؟

4 0 

آموزشی   اطهعاتی  تجهیزا   بانک  بودن  بروز  میزان 
 موجود و مورد نیاز  در سازمان شما به چه اندزه است؟

4 0 

از   در اسنفاده  آموزشی  مسئولیت  با  منخصص  نیروی 
 سازمان شما به چه میزان است؟

4 0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

اولویت بخشی به برنامه های توسعه آموزشی در راستای نیازهای  
 منطقه ای صورت پذیرد.

تعداد دوره های آموزش جدید تعریف شده منطبق با شرایط   -1 شاخص )کوتاه مدت(
 نیازهای منطقهو 

 میزان امکانات و فضاهای های آموزش   -2
 شاخص بلند مدت

 - سطح محلی  -برنامه اقدام 

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

در   -1 اندرکاران  دست  ذینفعان و  آموزشی  نیازهای  ارزیابی 
تسهیلگری  مشاور  همکاری  با  انداز  چشم   راستای 

 مکاتبات با سطح ملیتهیه برنامه اجرایی و   -2

 تایید و تامین اعتبار سطح ملی  -برنامه اقدام 

 - زمان بندی سطح محلی

 گام نخست زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 

 

 



 
 

 

 72 دانشگاه زابل 

 

 استان یدر جهاد کشاورزپاسخگویی   موضوعو  انداز چشم تعیین و شرایط : ظرفیت ارزیابی28-3 جدول

 فاصله از حد مطلوب ازیامت 

ال
سو

 
 

انداز برای ایجاد یک سازکار  توانایی سازمان در تمیی  چشق
 منسجق پاسخگویی را به چه میزان ارزیابی می کنید؟

4 0 

توانایی سازمان در زمینه طراحی و اسنفاده از یک سامانه  
 ها به چه میزان است؟منسجق برای ثمت و پردازش داده

3 1 

درسنی تحلیل از میزان  سازمان  توس   شده  های انجا  
عملکرد  بر    ... صنفی  محیطی  بازار   اثرگذار  شرای  

 کنید؟پاسخگویی سازمان را چگونه ارزیابی می

4 0 

شرای    به  واکنه  در  مدیرینی سازمان  کیفیت اقداما  
ها و تهدیدهای بوجود آمده   بحرانی  پس از تحلیل فرصت

که موثر بر سازکار پاسخگویی سازمان بوده است را چگونه  
 کنید؟ارزیابی می

4 1 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

پاسخگویی   سازکارهای  توسعه  راستای  پتانسیل سازمانی در 
اندرکاران افزایش  متناسب با شرایط و نیازهای ذینفعان و دست  

 یابد.

 شاخص )کوتاه مدت(

حجم اطالعات ذخیره شده )شکایات، آمار و اطالعات منطقه   -1
 ای(

 تعداد گزارش های تحلیلی -2

 تعداد پاسخگویی به ذینفعان -3

 شاخص بلند مدت
تعداد اقدامات عملیاتی در راستای معضالت منطقه مستخرج از 

 تحلیل های کوتاه مدت

 - سطح محلی  -برنامه اقدام 

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

ارزیابی و تحلیل کارایی سازکار پاسخگویی موجود در ارتباط    -1
ذینفعان   با 

تدوین برنامه های ارتقا و توسعه سازکار پاسخگویی متناسب    -2

 با سطح آموزشی و رفاهی ذینفعان )تلفن، اپلیکیشن، تارنما و ...( 
 تامین اعتبار و انجام مکاتبات مقتضی با سطح ملیتایید و   -3

 تایید و تامین اعتبار سطح ملی  -برنامه اقدام 

 - زمان بندی سطح محلی

 گام نخست زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

 توضیحات
به   طرح ظرفیت گستری رهبری  متاثر از  موضوع پاسخگویی 

 سطح مطلوب خواهد رسید.  

 

 



 
 

 

 73 دانشگاه زابل 

 

 استان یدر جهاد کشاورزنهادی  ترتیبات  موضوعراهبرد  و سیاست : تعیین29-3 جدول

 فاصله از حد مطلوب ازیامت 

ال
سو

 

تدوی  قانونی برای تهیه طرح  اخنیار سازمان در زمینه  
 کنید؟های اشنغالزایی را چگونه ارزیابی می

4 5/0 

میزان تاثیر تغییرا  اجنماعی  مانند افزایه مهاجر    
را چگونه  ...  در تصمیما  مدیرینی سازمان  فقر و 

 کنید؟ارزیابی می

4 5/0 

قوانی  سازمانی خود را تا چه میزان مسنقل  عادالنه 
با منصفانه ارزیابی میو   کنید؟  مثه قوانی  مرتم  

و  کارکنان  ارتقا  مسائل  کارکنان   تشویق  و  تنمیه 
 مسائل حماینی رفاهی 

3 5/1 

انداز کلی  های بلند مد  در راسنای چشقوجود برنامه
 کنید؟سازمان چگونه ارزیابی می

4 5/0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

اختیارات سازمان در راستای سیاست گذاری و تدوین سازکار حدود 
حقوقی و قانونی برای متناسب سازی طرح های توسعه ای باالدستی  

طرح های توسعه منطقه ای  ارائه  بزرگ مقیاس با شرایط منطقه و 
 افزایش یابد.

 شاخص کوتاه مدت
دستی    -1 باال  شده  سازی  متناسب  های  طرح   تعداد 
 تعداد طرح های تصویب شده منطقه ای  -2

 شاخص بلند مدت

 - سطح محلی  -برنامه اقدام 

 سطح استانی  -برنامه اقدام 
راستای طرح   نیاز در  اختیارات مورد  تبیین حدود  تحلیل سازکار و 

 تسهیلگریظرفیت گستری با همکاری مشاور  

 سطح ملی  -برنامه اقدام 
خصوص    -1 در  ملی  سطح  در  اختیارات    تفویضتسهیلگری 

استانی   سطح  به   درخواستی 

 بررسی، تایید و ابالغ -2

 زمان بندی سطح محلی
- 

 گام نخست زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 

 



 
 

 

 74 دانشگاه زابل 

 

 استان یدر جهاد کشاورزرهبری   موضوعراهبرد و  و سیاست : ظرفیت تعیین30-3 جدول

 فاصله از حد مطلوب ازیامت 

ال
سو

 
 

و  اهدا   تمیی   توانایی  میزان  چه  به  سازمان  رهمری 
های مشخص و کوتاه مد  بر اساس چشق انداز و فهالیت

 مأموریت سازمانی دارد؟
4 5/0 

همسوسازی منابع   میزان توانایی  چه  به  رهمری سازمان 
 سازمانی با نیازها و اننظارا  ذینفهان را دارد؟

4 5/0 

رهمری سازمان به چه میزان توانایی ای  را دارد که میزان 
تاثیر تغییرا  اجنماعی در عملکرد سازمانی را مد نظر قرار 

 دهد؟

4 5/0 

میزان توانایی ای  را دارد که میزان رهمری سازمان به چه 
 عملیاتی بودن اهدا  و راهمردهای سازمان را بهمود بخشد؟ 

4 5/0 

رهمری سازمان به چه میزان توانایی ای  را دارد که وجود 
ظرفیت  سیاست توسهه  برای  مد   بلند  راهمردی  های 

 سازمان ارائه دهد؟

4 5/0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

راستای   در  ای  منطقه  مدیران  نقش  سازمان  مدیریت 

همسوسازی منابع سازمانی با نیازها و انتظارات ذیفعان و توسعه  
 ظرفیت راهبردی سازمان را افزایش دهد.

 شاخص )کوتاه مدت(
 تعداد ذینفعان مشارکت کننده در طرح های توسعه منطقه ای  

 شاخص بلند مدت

 - سطح محلی  -برنامه اقدام 

 سطح استانی  -برنامه اقدام 
تحلیل و ارتقاء سازکار حقوقی و اجرایی در راستای طرح ظرفیت  

 گستری  

 - سطح ملی  -برنامه اقدام 

 - زمان بندی سطح محلی

 گام نخست بندی سطح استانیزمان  

 - زمان بندی سطح ملی

 توضیحات
سازمان در محدوده اختیارات قانونی خود می تواند طرح ظرفیت  

 گستری را عملیاتی کند.  

 

 

 



 
 

 

 75 دانشگاه زابل 

 

 استان یکشاورزدر جهاد دانش   موضوعراهبرد و  و سیاست : ظرفیت تعیین31-3 جدول

 فاصله از حد مطلوب ازیامت 

ال
سو

 
 

برای   اسنراتژی  تدوی   ظرفیت  میزان  چه  به  سازمان 
خود  تولید  آموزشی  اندازهای  چشق  به  دسنیابی 

 علق/آموزش سازمانی  را دارد؟

4 5/0 

با  منناسب  آموزش  نوع  تهیی   برای  سازمان  توانایی 
 اندازهای آموزشی به چه میزان است؟چشق

4 5/0 

مهار   برنامه و  برای توسهه دانه  را  خود  های سازمان 
چگونه ارزیابی می کنید؟  ارتقاء  رتمه بندی  جدول حقوقی   

 دوره های آموزشی  دوره های ضم  خدمت و .. 

4 5/0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

دوره های دانش افزایی متناسب با نیازها و افق توسعه منطقه    -1
اندرکارانای   دست  یابد.   برای   افزایش 

... ( با سیاست های   -2 نوع آموزش )نظری، عملی، بازدید و 
دست  برای  فنی  های  ظرفیت  راستای  در  سازمان  راهبردی 

 همگام سازی شود. اندرکاران

 تعداد دوره های آموزشی شاخص )کوتاه مدت(

 تعداد طرح های موفق و پایدار در منطقه   شاخص بلند مدت

 - سطح محلی  -برنامه اقدام 

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

در   -1 اندرکاران  دست  آموزشی  نیازهای  ارزیابی  و  تحلیل 

منطقه توسعه  افق   راستای 
فعلی دست اندرکاران  -2 تعیین نوع آموزش متناسب با سطح 

 برای رسیدن به سطح مطلوب  

 تایید، تامین و ابالغ اعتبار سطح ملی  -برنامه اقدام 

 - زمان بندی سطح محلی

 گام نخست زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

 توضیحات

برنامه اقدام اول نقطه ارتباط این ارزیابی طرح ظرفیت گستری و  
با اسناد باالدستی منطقه ای است که در آن افق توسعه منطقه 
از سند توسعه استان و شهرستان متاثر می شود. البته این طرح  

همراستایی را هم با سند توسعه باالدستی و هم سیاست های 
 سازمانی مد نظر دارد.

 

 



 
 

 

 76 دانشگاه زابل 

 

 استان یدر جهاد کشاورزپاسخگویی  موضوعراهبرد و  و سیاست : ظرفیت تعیین32-3 جدول

 فاصله از حد مطلوب ازیامت 

ال
سو

 
 

ظرفیت سازمان در زمینه توسهه سازکار پاسخگویی برای  
را چگونه ها و اسنراتژیسازی سیاستشفا  های سازمان 

 کنید؟ارزیابی می
4 5/0 

به چه میزان ساخنار و سازکار پاسخ گویی به ذینفهان در 
 سازمان وجود دارد؟

4 5/0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

برنامه های رسانه ای سازمان در راستای ایجاد شفافیت عملکرد  
 افزایش یابد.

 شاخص )کوتاه مدت(
 تعداد و استمرار و نظم برنامه های رسانه ای

 بلند مدتشاخص  

 - سطح محلی  -برنامه اقدام 

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

در سازمان    -1 اقدامات  رسانی  سازکار موجود اطالع  ارزیابی 
تسهیلگری  مشاور  همکاری  با   )... و  عمومی  روابط   )ابزار، 

تدوین برنامه های اطالع رسانی از منظر محتوا، نوع رسانه،   -2

 کارشناس متخصص و ...

 تایید، تامین و ابالغ اعتبار سطح ملی  -برنامه اقدام 

 زمان بندی سطح محلی
- 

 گام نخست زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

  توضیحات

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 77 دانشگاه زابل 

 

 استان یدر جهاد کشاورزنهادی  ترتیبات موضوعاجرا و  و مدیریت ریزی،  : ظرفیت بودجه33-3 جدول

 فاصله از حد مطلوب ازیامت 

ال
سو

 

میزان توانایی تدوی  چارچوب   چه  نظر شما سازمان به  به 
های مرتم  را بندی طرححقوقی و نظارتی در راسنای بودجه

 دارد؟
4 5/0 

شغلی  محی  فساد  از  عاری  میزان  چه  به  سازمان  کاری 
 باشد؟می

3 5/1 

قوانی  مالی موجود سازمان به چه میزان در دسنیابی به اهدا  
 سازمان اثرگذارند؟

4 5/0 

سیاست همسویی  اولویتمیزان  با  مالی  و های  های 
 کنید؟های سازمان را چگونه ارزیابی میظرفیت

4 5/0 

سیاست و  قوانی   نسمت به  مدیر  اشرا   های مالی میزان 
 کنید؟چگونه ارزیابی میسازمان را  

4 5/0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

حدود اختیارات سازمانی در راستای بودجه ریزی، مدیریت و 
اجرای طرح های بزرگ مقیاس باالدستی توسعه منطقه ای 

 افزایش یابد.

 شاخص کوتاه مدت
دستی    -1 باال  شده  سازی  متناسب  های  طرح   تعداد 
 تعداد طرح های تصویب شده منطقه ای -2

 شاخص بلند مدت

 - سطح محلی  -برنامه اقدام 

 سطح استانی  -برنامه اقدام 
نیاز در راستای  تبیین حدود اختیارات مورد  تحلیل سازکار و 

 تسهیلگریطرح ظرفیت گستری با همکاری مشاور  

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

ملی در خصوص   -1 اختیارات    تفویضتسهیلگری در سطح 

استانی  سطح  به   درخواستی 
 بررسی، تایید و ابالغ -2

 زمان بندی سطح محلی
- 

 گام نخست زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 

 

 



 
 

 

 78 دانشگاه زابل 

 

 استان یدر جهاد کشاورزرهبری  موضوعاجرا  و مدیریت ریزی،  : بودجه34-3 جدول

 فاصله از حد مطلوب ازیامت 

ال
سو

 

سازکار مناسب   چه میزان توانایی ایجاد  رهمری سازمان به 
 ها را دارد؟ها و پرو هها  قوانی   برنامهبرای مدیریت سیاست

4 5/0 

بندی اهدا  مهق  بندی و زمانتوانایی رهمری در زمینه اولویت
 کنید؟و عملیاتی سازمان را چگونه ارزیابی می

4 5/0 

که  دارد  را  ای   توانایی  میزان  چه  به  سازمان  رهمری 
طرحتصمیق کارگروهگیری درباره  به  را  های تخصصی ها 

 واگذار کنند؟

4 5/0 

توانایی ای  را دارد که کیفیت  رهمری سازمان به چه میزان 
 ها را مدیریت کند؟ها و برنامهاجرای طرح

4 5/0 

رهمری سازمان به چه میزان توانایی ای  را دارد که به انجا  
 بموقع طرح ها اقدا  کند؟

4 5/0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

توسعه، اصالح و ایجاد کارگروه های تخصصی  -1
فراسازمانی در راستای افزایش بهره وری مدیریت، سیاست  

 ها، قوانین و پروژه های سازمانی.
حدود اختیارات مدیریت سازمان در خصوص اولویت   -2

 بندی اجرای طرح های توسعه ای افزایش یابد.

 شاخص )کوتاه مدت(
 تعداد و استمرار برگزاری جلسات کارگروه های تخصصی  -1

 تعداد طرح های در دست بازبینی در کارگروه   -2

 شاخص بلند مدت

تعداد طرح های اجرا شده در چارچوب جدول زمان بندی   -1
 ارائه شده توسط سازمان

 تعداد طرح های موثر منطقه ای -2

 ذینفعانپایش شاخص های رشد اقتصادی   -3

با  سطح محلی  -برنامه اقدام  مرتبط  اندرکاران  دست  فراسازمانی  و  سازمانی  تحلیل 
های  کارگروه  تعیین  و  سیستان  پروژه  فنی  های  ظرفیت 

 سطح استانی  -برنامه اقدام  تخصصی فراسازمانی

 سطح ملی  -برنامه اقدام 
 تفویضتسهیلگری در سطح ملی در خصوص تمرکززدایی و 

 اختیار اولویت بندی اجرای طرح های توسعه ای منطقه ای

 زمان بندی سطح محلی
 گام نخست

 زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 



 
 

 

 79 دانشگاه زابل 

 

 استان یدر جهاد کشاورزدانش  موضوعاجرا و  و مدیریت ریزی،  : ظرفیت بودجه35-3 جدول

 فاصله از حد مطلوب ازیامت 

ال
سو

 

سمت اجرای  به  مدیریت منابع  زمینه  در  سازمان  توانایی 
میزان   چه  به  مهار  خود  و  دانه  توسهه  اسنراتژی های 

 باشد؟می

3 5/1 

و   توسهه دانه  طرح های  به  بودجه  مهار  در تخصیص 
 سازمان شما به چه میزان است؟

3 5/1 

برنامه سازمان برای توسهه  و بودجه تخصیصی  های دانه 
 باشد؟مهار  به چه اندازه می

3 5/1 

های آموزشی سابق سازمان به چه میزان طمق جدول برنامه
 زمانمندی اجرا شده است؟

3 5/1 

های  اجرای برنامهها در زمینه  مشارکت سازمان با سایر ارگان
 باشد؟توسهه دانه و مهار  به چه میزان می

4 5/0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

پایبندی سازمان به توسعه طرح های دانش و مهارت افزایی 
 متناسب با نیازهای منطقه ای افزایش یابد.

برای   شاخص )کوتاه مدت( برگزار شده  های دانش افزایی  ذینفعان و تعداد دوره 
 دست اندرکاران منطبق با نیازهای منطقه

 شاخص بلند مدت

 - سطح محلی  -برنامه اقدام 

 سطح استانی  -برنامه اقدام 
آموزشی  مستمر برنامه های  اجرای  تبیین سازکار  تحلیل و 

 سازمان

 - سطح ملی  -برنامه اقدام 

 - زمان بندی سطح محلی

 گام نخست استانیزمان بندی سطح  

 - زمان بندی سطح ملی

 توضیحات
طرح های دیگر در   طرح ظرفیت گستری این بخش مکمل 

 موضوع دانش ذیل ظرفیت های عملکردی است.

 

 

 

 

 



 
 

 

 80 دانشگاه زابل 

 

 استان یدر جهاد کشاورزپاسخگویی  موضوعاجرا و  و مدیریت ریزی،  : ظرفیت بودجه36-3 جدول

 فاصله از حد مطلوب ازیامت 

ال
سو

 

ظرفیت سازمان در توسهه سازکارهای پاسخگویی در مدیریت  
 کنید؟ مالی و اجرایی طرح های سازمانی را چگونه ارزیابی می

4 5/0 

میزان اشرا  مدیران بر مکانیز  های پاسخگویی سازمان را 
 کنید؟چگونه ارزیابی می  

4 5/0 

مکانیز  های پاسخگویی چگونه  میزان پایمندی سازمان به 
 باشد؟می

3 5/1 

مکانیز  تصمیقوجود  میهایی که  ملز   تا گیرندگان را  کند 
را ارائه دهند  به عنوان مثال  قانون   دالیل تصمیما  خود 

 کنوانسیون  به چه میزان است؟

3 5/1 

بوروکراسی اداری در راسنای جلب  سازی تهش برای ساده
 باشد؟رضایت ذینفهان به چه اندازه می

3 5/1 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

سازکار مناسب در راستای ارائه و تشریح سیاست های بودجه  
 ریزی، مدیریت و اجرای طرح ها به ذینفعان و دست اندرکاران

 ایجاد گردد.

 شاخص )کوتاه مدت(
تعداد و استمرار برنامه های رسانه ای )رسانه صوتی،   -1

تصویری،  تارنما و شبکه های اجتماعی و ...( در راستای  
 تشریح برنامه های مدیریتی و اجرایی  

تعداد و استمرار برنامه های رسانه ای )رسانه صوتی،   -2
تصویری،  تارنما و شبکه های اجتماعی و ...( در راستای  

 های مالی  تشریح برنامه  

 شاخص بلند مدت

 - سطح محلی  -برنامه اقدام 

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

ارزیابی سازکار موجود اطالع رسانی اقدامات در سازمان   -1

 )ابزار، روابط عمومی و ...(
تدوین برنامه های اطالع رسانی از منظر محتوا، نوع   -2

 رسانه، کارشناس متخصص و ...

 تایید، تامین و ابالغ اعتبار سطح ملی  -برنامه اقدام 

 - زمان بندی سطح محلی

 گام نخست زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

  توضیحات

 

 



 
 

 

 81 دانشگاه زابل 

 

 استان یجهاد کشاورزدر نهادی  ترتیبات موضوع: ظرفیت ارزشیابی و 37-3 جدول

 فاصله از حد مطلوب ازیامت 

ال
سو

 

پایه طرح زمینه ارزیابی و  ها را توانایی سازمان در 
 کنید؟چگونه ارزیابی می

4 0 

ها  های ارزیابی طرح میزان اسنفاده سازمان از شاخص
 کنید؟را چگونه ارزیابی می

3 1 

مردمی  های پاسخگویی به شکایا  اسنفاده از سامانه
 کنید؟ازعملکرد سازمان را چگونه ارزیابی می

3 1 

نامه آیی   تدوی   زمینه  در  سازمان  های توانایی 
طرح اجرایی  مدیران  عملکرد  برای  را انضماطی  ها 

 کنید؟چگونه ارزیابی می

4 0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-سازکار ارزشیابی علمیتوسعه، ایجاد و پایبندی به   -1
خصصی و مالی فازبندی شده طرح ها توسط نهادهای  ت

نظارتی باالدستی با محوریت کارگروه های تخصصی  

 پیگیری شود.   های بزرگ سازمانی(فراسازمانی )در طرح
سازکار پایش عملکرد کارشناسان ارزیاب طرح های   -2

 ایجاد و یا تقویت گردد.کوچک مقیاس  
سیاست های پایش و ارزیابی طرح های توسعه ای خرد و   -3

 بازنگری شود. کالن

میزان کاهش ثبت شکایات مردمی از طرح های زیر بنایی   -1 شاخص کوتاه مدت
 منطقه

 ناموفق )شکست خورده(میزان کاهش طرح های   -2
 شاخص بلند مدت

 - سطح محلی  -برنامه اقدام 

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

تحلیل سازمانی و فراسازمانی ذینفعان و دست اندرکاران   -1
مرتبط با طرح های توسعه منطقه توسط مشاور تسهیلگری و  

تعیین کارگروه های تخصصی فراسازمانی  متشکل از  
 کارشناسان محلی، استانی، ملی

ارزیابی سیاست های پایش و نظارت سازمان بر طرح های   -2
 توسعه منطقه ای )خرد و کالن(

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

تسهیلگری در سطح ملی در خصوص ایجاد سازکار حقوقی   -1
 فعالیت کارگروه های تخصصی فراسازمانی  

بازنگری و اصالح قوانین سازمانی در راستای افزایش   -2

 کارآمدی و پایش موثر عملکرد کارشناسان ارزیاب
ارائه چارچوب اصالحی در خصوص سیاستهای پایش و   -3

 ارزیابی طرح های توسعه  

 - زمان بندی سطح محلی

 گام نخست زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

 توضیحات
طرح های این بخش برگرفته از نتایج پرسشنامه و مصاحبه می   

 باشد.



 
 

 

 82 دانشگاه زابل 

 

 استان یکشاورزدر جهاد رهبری  موضوع: ظرفیت ارزشیابی و 38-3 جدول

 فاصله از حد مطلوب ازیامت 

ال
سو

 

 

طراحی سیسنمی   میزان توانایی  چه  به  رهمری سازمان 
برای مدیریت و ارزیابی عملکرد مالی و عملیاتی سازمان 

 را دارد؟
4 0 

ها  رهمری سازمان به چه میزان توانایی ای  را دارد که طرح
را همراسنا با   اننظارا  ذینفهان مدیریت  و منابع سازمان 

 نماید؟

4 0 

که  دارد  را  ای   توانایی  میزان  چه  به  رهمری سازمان 
 مهیارهایی به منظور بهمود عملکرد سازمان ایجاد نماید؟

4 0 

ها  مثه تهداد پرو ه توانایی اجرایی سازمان در زمینه طرح
 کنید؟های به ننیجه رسیده  را چگونه ارزیابی می

4 1 

بهمود شرای  اقنصادی  بر  سازمان  عملکرد  تأثیر  میزان 
اجنماعی جوامع محلی  ملی و بی  المللی را چگونه ارزیابی  

 کنید؟می
4 0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ارائه  و  توسعه  زمینه  در  سازمان  مدیریت  اختیارات  حدود 

عملیاتی سازمان   معیارهای ارزیابی طرح ها و عملکرد مالی و 
 متناسب با شرایط منطقه ای افزایش یابد.  

 شاخص )کوتاه مدت(
 تعداد طرح های پایدار -1

 رشد شاخص های اقتصادی ذینفعان -2
 شاخص بلند مدت

 - سطح محلی  -اقدام برنامه  

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

اساس شرایط  بر  موفقیت طرح ها  تبیین معیارهای ارزیابی 

اقتصادی )اقلیم،  ای  مشاور -منطقه  کمک  به  اجتماعی و...( 
 تسهیلگر سازمانی و انجام مکاتبات با سطح ملی

 اختیارات    تفویضتایید معیارها، تبیین چارچوب قانونی و   سطح ملی  -برنامه اقدام 

 - زمان بندی سطح محلی

 گام نخست زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 

 



 
 

 

 83 دانشگاه زابل 

 

 استان یکشاورزدر جهاد دانش  موضوع: ظرفیت ارزشیابی و 39-3 جدول

 فاصله از حد مطلوب ازیامت 

ال
سو

 
 

ظرفیت ارزیابی خروجی میزان  چه  به  ننایج  سازمان  ها و 
 خود را دارد؟ های توسهه دانه و مهار اسنراتژی

4 0 

انجا   راسنای  در  کارکنان  پایه  برای  سازمان  توانایی 
 وظایف محوله به چه میزان است؟

4 0 

فراوانی ابزارهای ارزیابی کیفیت عملکرد وجود  جامهیت و  
 کارکنان در سازمان به چه میزان است؟

4 0 

پس از  مهار  کارکنان  مهیارهای ارزیابی سط  دانه و 
شرکت در طرح های دانه افزایی سازمان را چگونه ارزیابی  

 کنید؟می

4 0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بازنگری معیارها و سازکار ارزشیابی طرح های دانش  اصالح و  
و  علمی  توسعه  مستمر  پایش  راستای  در  افزایی  مهارت  و 

 عملیاتی ذینفعان و دست اندرکاران صورت پذیرد.

 - شاخص کوتاه مدت

 تعداد طرح های موفق و پایدار در منطقه   شاخص بلند مدت

 - سطح محلی  -برنامه اقدام 

 سطح استانی  -برنامه اقدام 
ایجاد زیرساخت های متناسب با سازکار جدید ارزشیابی طرح  

 های دانش و مهارت افزایی ابالغی

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

تحلیل کارآمدی معیارها و سازکار ارزشیابی طرح های دانش    -1
تسهیلگری   مشاور  توسط  افزایی  مهارت   و 

بازنگری و ارائه سازکار ارزشیابی طرح های دانش و مهارت    -2
 افزایی

 - زمان بندی سطح محلی

 گام دوم زمان بندی سطح استانی

 گام نخست زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 

 

 



 
 

 

 84 دانشگاه زابل 

 

 استان یدر جهاد کشاورزپاسخگویی  موضوع: ظرفیت ارزشیابی و 40-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب ازیامت 

لسوا
 

های   مکانیز   تدوی   راسنای  در  سازمان  ظرفیت 
پاسخگویی در بخه ارزشیابی طرح ها را چگونه ارزیابی  

 کنید؟می  

4 0 

توانایی سازمان در زمینه تدوی  سازکار دریافت و رسیدگی  
اندازه  چه  به  سازمان  عملکرد  به  مربوط  شکایا   به 

 باشد؟می

4 0 

سیاست اننقاد وجود  راسنای حفظ حق  های حماینی در 
کارکنان از عملکرد مدیران و سایر اعضاء سازمان به چه 

 میزان است؟

4 0 

از   جایگزینی  کارکنان در اسنفاده  عملکرد چرخشی  یا 
 های حساس و فسادپذیر سازمان به چه میزان است؟ شغل

4 0 

سیسنق در فراوانی  مشنری  رضایت  نظرسنجی  های 
 سازمان به چه میزان است؟

3 1 

های ارزیابی در سازمان به منظور تجزیه و وجود شاخص
شکایت شکایا    تهداد  داده  تحلیل  و های پاسخ  شده 

میزان تهش سازمان برای جلب اعنماد عمومی را چگونه  
 کنید؟ارزیابی می

3 1 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دست  و  ذینفعان  نظرات  و  شکایات  از  اطالعاتی  بانک 
اندرکاران در راستای تحلیل و ارزیابی موثر و کارآمد عملکرد  

 ایجاد گردد.سازمان توسعه و یا  

 شاخص کوتاه مدت
 تعداد شکایات دریافتی منتج به احصاء نتیجه )افزایش(

 شاخص بلند مدت

 - سطح محلی  -برنامه اقدام 

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

منظر    -1 از  فعلی  پاسخگویی  سازکار  کارآمدی  تحلیل 
ارائه راهکار مکانیسم، فرآیند، معیار ارزیابی، زیرساخت و ... و  

تسهیلگری  مشاور  همکاری   با 

توسعه یا ایجاد زیرساخت ها و سایر ملزومات مورد نیاز   -2
 1متناسب با بند  

 تایید و تامین اعتبار سطح ملی  -برنامه اقدام 

 - زمان بندی سطح محلی

 گام نخست زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 



 
 

 

 85 دانشگاه زابل 

 

از طرح ها با  برخی  مشاهده شد   اسنان  همانطور که در طرح های ظرفیت گسنری برای سازمان جهاد کشاورزی 

اما برنامه اقدا    بود  یکسان  زابل  شهرسنان  جهاد کشاورزی  یهنی  سازمان  ای   شهرسنانی  منفاو  و مخصوصا  اداره  آن 

بسیاری موارد هق ب اسنان که زمانمندی اقداما  منفاو  تنظیق شده است. در  ا توجه به ماهیت سازمانی جهاد کشاورزی 

تمامی طرح  شده است. طمیهنا در  می گیرد طرح های ظرفیت گسنری منفاوتی ارائه  در گروه سازمان های مدیرینی قرار 

ها ابزار ارزیابی ظرفیت که پرسشنامه خوداظهاری و مصاحمه ها بوده است مهک تهیی  طرح های ظرفیت گسنری و برناه  

 دا  بوده است.  اق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 86 دانشگاه زابل 

 

 دامپزشکی زابل  -3-3

 : ظرفیت جلب مشارکت و موضوع  ترتیبات نهادی در دامپزشکی زابل41-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز  

ال
سو

 

راسنای  در  قوانی   تدوی   توانایی  میزان  چه  مسئولی  به 
جلب   طرحتضمی   در  ذینفهان  گسنرده  و مشارکت  ها 

 های سازمان را دارند؟برنامه
2 2 

برنامه اجرای  و  برای تدوی   نظرا  مرد   از  های  اسنفاده 
 مدیرینی به چه میزان است؟

3 1 

 1 3 به نظر شما ننیجه جلسا  مردمی به چه میزان مفید است؟

سازمان را چگونه میزان مشارکت و اسنمرار جلسا  مردمی با  
 کنید؟ارزیابی می

4 0 

آگاهی ذینفهان یا مراجهه کنندگان نسمت به قوانی  سازمان 
 شما به چه میزان است؟

3 1 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

  
  
  
  
  
  
  
  

قوانین،  راستای تدوین  در  حدود اختیارات سازمان مذکور 
ذینفعان افزایش طرح و برنامه هایی برای بهبود مشارکت 

 یابد.

 برگزاری منظم جلسات با ذینفعان شاخص کوتاه مدت

 میزان مشارکت ذینفعان در جلسات شاخص بلند مدت

 سطح محلی  -برنامه اقدام 
توسط   استانی  سطح  در  مکاتبات الزم  و  مذاکرات  انجام 

اختیارات حداکثری   تفویضمشاور تسهیلگری در خصوص 
چارچوب   و  قوانین  تدوین  راستای  در  مذکور  سازمان  به 

 ارتباط با ذینفعان متناسب با شرایط منطقه ای
 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 
  تفویضتسهیلگری در سطح ملی در خصوص تمرکززدایی و 
 اختیار تصمیم گیری منطقه ای به ادارات شهرستان  

 زمان بندی سطح محلی
 پس از احصاء نتیجه تسهیلگری در سطح ملی

 زمان بندی سطح استانی

 گام نخست زمان بندی سطح ملی

 توضیحات
در این سازکار ادارت شهرستانی به عنوان واحد تصمیم گیر  
ادارات  و  کرد  خواهند  آفرینی  نقش  ای  منطقه  اجرایی  و 

 استانی نقش نظارتی بعهده خواهند داشت.  

 

 



 
 

 

 87 دانشگاه زابل 

 

 : ظرفیت جلب مشارکت و موضوع رهبری در دامپزشکی زابل42-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز  

ال
سو

 

مدیر سازمان به چه میزان توانایی مدیریت رواب  با ذینفهان  
 را دارد؟

4 0 

توانایی مدیر سازمان در زمینه توسهه و حفظ رواب  با سایر  
 کنید؟مدیران سازمانی را چگونه ارزیابی می

3 1 

شهروندان   مدیر سازمان با ذینفهان  مانند    میزان مشارکت
چگونه سازمان را  عمومی   مراجع  سایر  و  غیردولنی  های 

 کنید؟ارزیابی می

4 0 

گفنگو  حضوری و مجازی  بی  مدیر سازمان و مکانسیق  
 کنید؟ذینفهان مربوطه را چگونه ارزیابی می

3 1 

کیفیت  به عنوان مثال شفافیت  مشارکت  تههد آور  سلسله 
فراوانی گفنگو بی  سازمان و ذینفهان داخلی و  مراتمی  و 

 کنید؟  خارجی را چگونه ارزیابی می

4 0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اندرکاران  ارتباط فعال مدیریت سازمان با ذینفان و دست

 افزایش یابد.

 شاخص کوتاه مدت
 تعداد جلسات مدیریت با ذینفعان در سطح منطقه -1

 تعداد جلسات مدیریت با سازمان های ذیربط -2

 برگزاری منظم جلسات مدیریت با ذینفعان و دست اندرکاران شاخص بلند مدت

 سطح محلی  -برنامه اقدام 

ایر مراجع  ذینفان و ستحلیل مکانیسم های موثر ارتباط با   -1

 منطبق با گروه های هد
 انتقال نتایج جلسات محلی به ستاد استانی -2

 مکاتبات برای ارتقا زیرساخت ها در راستای ارتباط با ذینفعان  سطح استانی  -برنامه اقدام 

 ذینفعان مکاتبات برای ارتقا زیرساخت ها در راستای ارتباط با   سطح ملی  -برنامه اقدام 

 گام نخست زمان بندی سطح محلی

 گام دوم زمان بندی سطح استانی

 گام سوم زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 88 دانشگاه زابل 

 

 : ظرفیت جلب مشارکت و موضوع دانش در دامپزشکی زابل43-3جدول 

 مطلوبفاصله از حد  امتیاز  

ال
سو

 

تدوی   پروسه  در  را  ذینفهان  میزان  چه  به  شما  سازمان 
 دهد؟های توسهه آموزشی مشارکت میسیاست

2 2 

میزان تهامل سازمان با دیگر سازمان ها در راسنای اسنفاده 
ها و سیاست های آموزشی  از نظر جمهی برای توسهه برنامه

 خود به چه اندازه است؟

3 1 

بی  مدیریت و توانایی   ترویج گفنگوی مداو   سازمان در 
کارکنان در مورد نیازهای آموزشی در سازمان به چه میزان 

 است؟

3 1 

توانایی سازمان در زمینه مشارکت دادن مدیران و کارکنان  
در مماحث مرتم  با توسهه برنامه های آموزشی به چه میزان 

 است؟

3 1 

و   تجهیزا   میزان  و  در  تهداد  آموزشی مناسب  فضاهای 
 سازمان شما چگونه است؟

4 0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

  
  
  
  
  
  
  
  
  

توسعه آموزشی بر اساس نیاز    هایتدوین سیاست -1
 ذینفعان صورت پذیرید.

تعامل بین سازمانی در راستای توسعه برنامه آموزشی   -2
 افزایش یابد.

 شاخص کوتاه مدت
 تعداد جلسات آموزشی برای ذینفعان و دست اندرکاران  -1
 تعداد جلسات آموزشی مشارکتی )فراسازمانی( -2

 تعداد قراردادها با مراکز علمی -1 شاخص بلند مدت

 امکانات و تجهیزات آموزشی-2

 سطح محلی  -برنامه اقدام 

توسط  اندرکاران  دست  ذینفعان و  نیازهای آموزشی  تحلیل 
تسهیلگری و تدوین برنامه آموزشی متناسب )محتوا،  مشاور 

آموزش،  خبره، برنامه ارزیابی  مدرس  انتخاب  بندی،  زمان 

 امکانات و تجهیزات آموزشی(

 سطح استانی  -برنامه اقدام 
برنامه   اعتبار  تامین  و  تایید  راستای  در  استانی  مکاتبات 

 آموزشی

 سطح ملی  -برنامه اقدام 
ملی   تامین اعتبار برنامه  مکاتبات سطح  راستای تایید و  در 

 آموزشی

 گام نخست زمان بندی سطح محلی

 گام دوم زمان بندی سطح استانی

 گام سوم زمان بندی سطح ملی

 توضیحات
اجرای برنامه آموزشی   ارزیابی شاخص های توسعه پس از 

 آغاز شود.

 

 

 



 
 

 

 89 دانشگاه زابل 

 

 : ظرفیت جلب مشارکت و موضوع پاسخگویی در دامپزشکی زابل44-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز  

ال
سو

 

پاسخگویی   سازکار  ایجاد  ظرفیت  میزان  چه  به  سازمان 
  مسئولیت پذیری  به منظور جلب مشارکت ذیفهان را دارد؟

2 2 

تصمیما    ارائه  در  سازمان  محلی توانایی  زبان  به  سازمانی 
  ساده سازی مفاهیق  به چه میزان است؟

4 0 

وجود و اثربخشی سازکار گفت و گو  جلسه  حضوری  مجازی   
 کنید؟نامه ..  بی  سازمان و ذینفهان را چگونه ارزیابی می

3 1 

کیفیت  شفافیت و مشارکت محور بودن  و تهداد جلسا  گفنگو 
طریقی  بی    هر  ذیع از  و  ارزیابی  سازمان  چگونه  را  نفهان 

 کنید؟می

4 0 

بیان  برای  کارکنان  بی   در  مناسب  فرصت  میزان  چه  به 
 های خود به مدیریت سازمان وجود دارد؟دیدگاه

4 0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

دست   و  ذینفعان  برای  مطالبات  پیگیری  های  مکانیسم 
 اندرکاران ایجاد شود.

 )کوتاه مدت(شاخص  
نسبت اقدامات عملی صورت گرفته )ابالغ های پیگیری( به  

 تعداد مطالبات و شکایات ثبت شده )مجازی، حضوری(

 شاخص بلند مدت
تعداد   -2  -کاهش تعداد شکایات ارجاع شده به سازمان    -1

 مطالبات پاسخ داده شده

 سطح محلی  -برنامه اقدام 
پاسخگویی سازمان متناسب با  تحلیل و ایجاد مکانیسم های  

 نیاز گروه های هدف با همکاری مشاور تسهیلگری

 مکاتبات استانی در راستای تایید و تامین اعتبار   سطح استانی  -برنامه اقدام 

 تایید و تامین اعتبار    سطح ملی  -برنامه اقدام 

 زمان بندی سطح محلی
در   ترتیبات نهادی  نتیجه بخش  احصاء  از  خصوص  پس 

 افزایش حدود اختیارات

 گام دوم زمان بندی سطح استانی

 گام سوم زمان بندی سطح ملی

 توضیحات

محلی،    تفویضدر صورت   اختیارات بودجه ریزی به سطح 

استانی به نظارت عملکرد تغییر خواهد  سطح  برنامه اقدام 
 . )مصداق واقعی ارتقا ظرفیت(کرد

 

 

 

 

 



 
 

 

 90 دانشگاه زابل 

 

 و ترتیبات نهادی در دامپزشکی زابل چشم انداز نییو تع طیشرا یابیارز: ظرفیت 45-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

های  توانایی سازمان در زمینۀ طراحی  مدیریت و تحلیل سیاست
 سازمانی به چه میزان است؟

2 2 

های انجا  شده سازمان از شرای  اثرگذار محیطی  بازار  تحلیل
 است؟جا بوده  صنفی ...  به چه میزان درست و به

4 0 

کیفیت اقداما  مدیرینی در واکنه به شرای  بحرانی را چگونه  
 کنید؟ارزیابی می

4 0 

به چه میزان قوانینی برای ارزیابی میزان پیشرفت سازمان در 
 های تهیی  شده وجود دارد؟مسیر چشق اندازه

4 0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

  
  
  
  
  
  
  

اختیارات سازمان در راستای طراحی و مدیریت  حدود   -1

 سیاست های منطقه ای افزایش یابد.
بازبینی و پایش مستمر طرح ها و تصمیمات مدیریتی   -2

 سازمان بخصوص در شرایط بحرانی انجام پذیرد.

افزایش طرح های منطقه ای تصویب شده )در شرایط   -1 شاخص کوتاه مدت
 بحرانی و عادی(  

تعداد طرح ها و اقدامات مدیریتی بازبینی شده و تعداد  -2

 ابالغ های تغییرات  
 شاخص بلند مدت

ارزیابی ساختار سازمانی در راستای ایجاد سازکار بازبینی و   سطح محلی  -برنامه اقدام 
ها و تصمیمات مدیریتی توسط مشاور  پایش دوره ای طرح  

 سطح استانی  -برنامه اقدام  تسهیلگری

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

تسهیلگری در سطح ملی در خصوص لزوم ایجاد   -1

سازکار بازبینی و پایش دوره ای طرح ها و تصمیمات  
 مدیریتی

 تدوین و ابالغ سازکار   -2

تسهیلگری در سطح ملی در خصوص تمرکززدایی و -3
 اختیار تصمیم گیری منطقه ای    تفویض

 زمان بندی سطح محلی
 گام نخست

 زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 

 

 



 
 

 

 91 دانشگاه زابل 

 

 و و رهبری در دامپزشکی زابل چشم انداز نییو تع طیشرا یابیارز: ظرفیت 46-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

مدیریت و  پنانسیل طراحی   میزان  چه  به  رهمری سازمان 
 های اجرایی را دارد؟تحلیل ننایج طرح

4 0 

بلند  چه میزان توانایی توسهه چشق اندار  رهمری سازمان به 
 های اجرایی دارد؟سازمانی برای طرحمد  و تدوی  اهدا  

2 2 

نقاط  سیسنماتیک  زمینه تحلیل  در  توانایی رهمری سازمان 
قو  و ضهف داخلی و فرصت ها و تهدیدهای خارجی سازمان  

 به چه میزان است؟

3 1 

میزان توانایی ای  را دارد که در مواجهه چهرهمری سازمان به
و   "باال به پایی "رویکردهای از  با تغییرا  سازمانی بنواند در 

 تهادل ایجاد نماید؟  "پایی  به باال"از 

3 1 

رهمری سازمان به چه میزان توانایی ای  را دارد که واکنه 
 ها و تهدیدها در مواقع بحرانی نشان دهد؟مناسب به فرصت

3 1 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

  
  
  
  
  
  
  

راستای مدیریت کار آمد در سطح دوره های آموزشی جامع در  
 مدیران سازمان اجرا گردد.

تغییرات   شاخص )کوتاه مدت( ها،  فرایند  اصالحی  های  )ابالغ  تغییرات  تعداد 

 شاخص بلند مدت سازمانی و ...(

تحلیل سازمانی و اولویت بندی نیازهای آموزشی مدیران   -1 سطح محلی  -برنامه اقدام 
 توسط مشاور تسهیلگری  

 سطح استانی  -برنامه اقدام  گزارش نتایج جهت برنامه ریزی و اقدام به سطح ملی   -2

 تایید و تامین اعتبار سطح ملی  -برنامه اقدام 

 زمان بندی سطح محلی
 گام نخست

 استانیزمان بندی سطح  

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

 توضیحات
شاخص ها پس از برگزاری دوره های آموزشی سنجش می 

 شود.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 92 دانشگاه زابل 

 

 و دانش در دامپزشکی زابل چشم انداز نییو تع طیشرا یابیارز: ظرفیت 47-3جدول 

 مطلوبفاصله از حد  امتیاز 

ال
سو

 

تجهیزا    از  توانایی ارزیابی جامع  میزان  شما به چه  سازمان 
 آموزشی موجود و مورد نیاز خود را دارد؟

4 0 

سازمان شما به چه میزان به دانه و برنامه های توسهه آموزشی  
 اولویت داده و آنرا در تمیی  چشق اندازها دخیل می کند؟

3 1 

توانایی ارزیابی از سط  فهلی دانه و سازمان شما به چه میزان  
تدوی  برنامه آموزشی بلند مد   برای موفقیت در سازمان را 

 دارد؟

2 2 

میزان بروز بودن بانک اطهعاتی  تجهیزا  آموزشی موجود و 
 مورد نیاز  در سازمان شما به چه اندزه است؟

4 0 

سازمان شما  اسنفاده از نیروی منخصص با مسئولیت آموزشی در  
 به چه میزان است؟

3 1 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

  
  
  
  
  
  
  
   

راستای   بخشی به برنامه های توسعه آموزشی در  اولویت 

 نیازهای منطقه ای صورت پذیرد.

تعداد دوره های آموزش جدید تعریف شده منطبق با   -1 شاخص )کوتاه مدت(
 شرایط و نیازهای منطقه

 میزان امکانات و فضاهای های آموزش   -2
 شاخص بلند مدت

 سطح محلی  -برنامه اقدام 

ارزیابی نیازهای آموزشی ذینفعان و دست اندرکاران در  -1
تسهیلگری  مشاور  همکاری  با  انداز  چشم   راستای 

استانی برای   -2 مکاتبات با سطح  تهیه برنامه اجرایی و 

 تایید و تامین اعتبار

 تایید و تامین اعتبار و انجام مکاتبات مقتضی با سطح ملی سطح استانی  -برنامه اقدام 

 تایید و تامین اعتبار سطح ملی  -برنامه اقدام 

 گام نخست زمان بندی سطح محلی

 گام دوم زمان بندی سطح استانی

 گام سوم زمان بندی سطح ملی

 توضیحات
اختیار طراحی و مدیریت سیاست های  تفویضدر صورت 

استانی به  سطح  محلی، برنامه اقدام  سطح  به  منطقه ای 

 نظارت عملکرد تغییر خواهد کرد.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 93 دانشگاه زابل 

 

 و پاسخگویی در دامپزشکی زابل چشم انداز نییو تع طیشرا یابیارز: ظرفیت 48-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

یک سازکار  توانایی سازمان در تمیی  چشق انداز برای ایجاد 
 منسجق پاسخگویی را به چه میزان ارزیابی می کنید؟

2 2 

سامانه  یک  از  اسنفاده  طراحی و  زمینه  در  توانایی سازمان 
 ها به چه میزان است؟دادهمنسجق برای ثمت و پردازش 

3 1 

های انجا  شده توس  سازمان از شرای   میزان درسنی تحلیل
پاسخگویی   عملکرد  بر    ... صنفی  محیطی  بازار   اثرگذار 

 کنید؟سازمان را چگونه ارزیابی می

4 0 

کیفیت اقداما  مدیرینی سازمان در واکنه به شرای  بحرانی  
تهدیدهای بوجود آمده  که موثر بر  ها و   پس از تحلیل فرصت

ارزیابی   چگونه  را  است  بوده  سازمان  پاسخگویی  سازکار 
 کنید؟می

4 0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پتانسیل سازمانی در راستای توسعه سازکارهای  
پاسخگویی متناسب با شرایط و نیازهای ذینفعان و دست  

 افزایش یابد.اندرکاران 

 شاخص )کوتاه مدت(

حجم اطالعات ذخیره شده )شکایات، آمار و اطالعات   -1
 منطقه ای(

 تعداد گزارش های تحلیلی -2
 تعداد پاسخگویی به ذینفعان -3

 شاخص بلند مدت
تعداد اقدامات عملیاتی در راستای معضالت منطقه  

 مستخرج از تحلیل های کوتاه مدت

 سطح محلی  -اقدام برنامه  

ارزیابی و تحلیل کارایی سازکار پاسخگویی موجود در   -1

 ارتباط با ذینفعان
تدوین برنامه های ارتقا و توسعه سازکار پاسخگویی   -2

متناسب با سطح آموزشی و رفاهی ذینفعان )حضوری،  

 تلفن، اپلیکیشن، تارنما و ...(

 تامین اعتبار و انجام مکاتبات مقتضی با سطح ملیتایید و  سطح استانی  -برنامه اقدام 

 تایید و تامین اعتبار سطح ملی  -برنامه اقدام 

 گام نخست زمان بندی سطح محلی

 گام دوم زمان بندی سطح استانی

 گام سوم زمان بندی سطح ملی

 توضیحات
اجراین این طرح ظرفیت گستری و برنامه اقدام در سازکار  

 سازمانی باال به پایین امکان پذیر است.

 

 

 



 
 

 

 94 دانشگاه زابل 

 

 : ظرفیت تعیین سیاست و راهبرد و موضوع ترتیبات نهادی در دامپزشکی زابل49-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز  

ال
سو

 

اخنیار سازمان در زمینه تدوی  قانونی برای تهیه طرح های 
 کنید؟اشنغالزایی را چگونه ارزیابی می

2 5/2 

میزان تاثیر تغییرا  اجنماعی  مانند افزایه مهاجر   فقر و 
 کنید؟...  در تصمیما  مدیرینی سازمان را چگونه ارزیابی می

3 5/1 

قوانی  سازمانی خود را تا چه میزان مسنقل  عادالنه و منصفانه 
می تشویق  کنید؟  مثه  ارزیابی  و  تنمیه  با  مرتم   قوانی  

 کارکنان  مسائل ارتقا کارکنان و مسائل حماینی رفاهی 

4 5/0 

انداز کلی سازمان های بلند مد  در راسنای چشقوجود برنامه
 کنید؟چگونه ارزیابی می

3 5/1 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

  
  
  
  
  
  
  

سیاست گذاری و تدوین حدود اختیارات سازمان در راستای  
های   طرح  متناسب سازی  برای  قانونی  و  حقوقی  سازکار 

توسعه ای باالدستی با شرایط منطقه و ارائه طرح های توسعه  
 منطقه ای افزایش یابد.

 شاخص کوتاه مدت
دستی    -1 باال  شده  سازی  متناسب  های  طرح   تعداد 

 تعداد طرحهای تصویب شده   -2
 شاخص بلند مدت

 سطح محلی  -برنامه اقدام 
توسط   استانی  سطح  در  مکاتبات الزم  و  مذاکرات  انجام 

اختیارات حداکثری به    تفویضمشاور تسهیلگری در خصوص  
سازمان مذکور در راستای متناسب سازی طرح های توسعه  

 ای باالدستی با شرایط منطقه  
 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

خصوص   در  ملی  سطح  در  در  اختیار    تفویضتسهیلگری 

با   باالدستی  توسعه ای  طرح های  راستای متناسب سازی 
 شرایط منطقه به ادارات شهرستان

 زمان بندی سطح محلی
 پس از احصاء نتیجه تسهیلگری در سطح ملی

 زمان بندی سطح استانی

 گام نخست زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 

 

 



 
 

 

 95 دانشگاه زابل 

 

 : ظرفیت سیاست راهبرد و موضوع رهبری در دامپزشکی زابل50-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز  

ال
سو

 

و  اهدا   تمیی   توانایی  میزان  چه  به  سازمان  رهمری 
بر اساس چشق انداز و فهالیت های مشخص و کوتاه مد  

 سازمانی دارد؟مأموریت  
3 5/1 

همسوسازی منابع  توانایی  میزان  چه  به  رهمری سازمان 
 سازمانی با نیازها و اننظارا  ذینفهان را دارد؟

3 5/1 

رهمری سازمان به چه میزان توانایی ای  را دارد که میزان 
تاثیر تغییرا  اجنماعی در عملکرد سازمانی را مد نظر قرار 

 دهد؟

3 5/1 

سازمان به چه میزان توانایی ای  را دارد که میزان رهمری  
 عملیاتی بودن اهدا  و راهمردهای سازمان را بهمود بخشد؟ 

3 5/1 

رهمری سازمان به چه میزان توانایی ای  را دارد که وجود 
های راهمردی بلند مد  برای توسهه ظرفیت سازمان  سیاست

 ارائه دهد؟

3 5/1 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 ظرفیت گستریطرح  

 
 
 

 
 
  

حدود اختیارات مدیریت سازمان در راستای همسوسازی منابع  

سازمانی با نیازها و انتظارات ذیفعان و توسعه ظرفیت راهبردی  
 سازمان، افزایش یابد.

 شاخص )کوتاه مدت(
 تعداد ذینفعان مشارکت کننده در طرح های توسعه منطقه ای  

 شاخص بلند مدت

انجام مذاکرات و مکاتبات الزم در سطح استانی توسط مشاور   سطح محلی  -برنامه اقدام 

اختیارات حداکثری به سازمان    تفویضتسهیلگری در خصوص  
و  نیازها  سازمانی،  منابع  همسوسازی  راستای  در  مذکور 

 انتظارات ذیفعان و توسعه ظرفیت راهبردی  

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

اختیار به ادارات    تفویضتسهیلگری در سطح ملی در خصوص  

شهرستانی برای همسوسازی منابع سازمانی در راستای نیازها  
 و انتظارات ذیفعان

 زمان بندی سطح محلی
 پس از احصاء نتیجه تسهیلگری در سطح ملی

 زمان بندی سطح استانی

 گام نخست زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 

 

 

 



 
 

 

 96 دانشگاه زابل 

 

 : ظرفیت سیاست و راهبرد و موضوع دانش در دامپزشکی زابل51-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز  

ال
سو

 

سازمان به چه میزان ظرفیت تدوی  اسنراتژی برای دسنیابی  
به چشق اندازهای آموزشی خود  تولید علق/آموزش سازمانی   

 را دارد؟
3 5/1 

با توانایی   منناسب  آموزش  نوع  تهیی   برای  سازمان 
 اندازهای آموزشی به چه میزان است؟چشق

3 5/1 

های سازمان خود را برای توسهه دانه و مهار  چگونه  برنامه
ارزیابی می کنید؟  ارتقاء  رتمه بندی  جدول حقوقی  دوره های  

 آموزشی  دوره های ضم  خدمت و .. 

4 5/0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 ظرفیت گستریطرح  

  
  
  
  
  
  
  
  

افزایش دوره های دانش افزایی متناسب با نیازها و افق    -1

ای  منطقه   توسعه 
2-  ) ... همگام سازی نوع آموزش )نظری، عملی، بازدید و 

با سیاست های راهبردی سازمان در راستای ظرفیت های 

 فنی پروژه

 شاخص )کوتاه مدت(
 تعداد دوره های آموزشی

 شاخص بلند مدت
 تعداد طرح های موفق و پایدار در منطقه  

 سطح محلی  -برنامه اقدام 
دست    -1 ذینفعان و  نیازهای آموزشی  ارزیابی  تحلیل و 

منطقه  توسعه  افق  راستای  در   اندرکاران 

فعلی ذینفعان و   -2 تعیین نوع آموزش متناسب با سطح 
 دست اندرکاران برای رسیدن به سطح مطلوب 

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 تایید، تامین و ابالغ اعتبار سطح ملی  -برنامه اقدام 

 زمان بندی سطح محلی
 گام نخست

 زمان بندی سطح استانی

 دومگام   زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 

 

 

 



 
 

 

 97 دانشگاه زابل 

 

 : ظرفیت سیاست و راهبرد و موضوع پاسخگویی در دامپزشکی زابل52-3جدول 

 
 فاصله از حد مطلوب امتیاز

ال
سو

 

برای   پاسخگویی  سازکار  توسهه  زمینه  در  ظرفیت سازمان 
سیاستشفا  و  سازی  چگونه اسنراتژیها  را  های سازمان 

 کنید؟ارزیابی می
3 5/1 

ذینفهان در  گویی به  سازکار پاسخ  و  میزان ساخنار  چه  به 
 سازمان وجود دارد؟

3 5/1 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

  
  
  
  
  
  
  
  

شفافیت   راستای ایجاد  سازمان در  رسانه ای  برنامه های 
 عملکرد افزایش یابد.

 )کوتاه مدت(شاخص  
 تعداد و استمرار و نظم برنامه های رسانه ای

 شاخص بلند مدت

 - سطح محلی  -برنامه اقدام 

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

ارزیابی سازکار موجود اطالع رسانی اقدامات در سازمان   -1

تسهیلگری  مشاور  با همکاری   )... و  عمومی  روابط   )ابزار، 
محتوا، نوع تدوین    -2 منظر  از  رسانی  اطالع  برنامه های 

 رسانه، کارشناس متخصص و ...

 تایید، تامین و ابالغ اعتبار سطح ملی  -برنامه اقدام 

 زمان بندی سطح محلی
- 

 گام نخست زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 98 دانشگاه زابل 

 

 : ظرفیت بودجه ریزی، مدیریت و اجرا و موضوع ترتیبات نهادی دامپزشکی زابل53-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

چارچوب   توانایی تدوی   میزان  چه  به  شما سازمان  نظر  به 
های مرتم  را بندی طرححقوقی و نظارتی در راسنای بودجه

 دارد؟
2 5/2 

شغلی  محی  فساد  از  عاری  میزان  چه  به  سازمان  کاری 
 باشد؟می

4 5/0 

قوانی  مالی موجود سازمان به چه میزان در دسنیابی به اهدا  
 سازمان اثرگذارند؟

3 5/1 

های  های و ظرفیتهای مالی با اولویتمیزان همسویی سیاست
 کنید؟سازمان را چگونه ارزیابی می

3 5/1 

سیاستمیزان   و  قوانی   به  نسمت  مدیر  های مالی اشرا  
 کنید؟سازمان را چگونه ارزیابی می

4 5/0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

  
  
  
  
  
  
  
  

حدود اختیارات سازمانی در راستای بودجه ریزی، مدیریت  
 و اجرای طرح های توسعه منطقه ای افزایش یابد.

 های منطقه ای تصویب شدهتعداد طرح   شاخص کوتاه مدت

 تعداد طرحهای منطقه ای اجرا شده و موفق )پایداری طرح(   شاخص بلند مدت

و   -1 سطح محلی  -برنامه اقدام  محلی  سطح  در  مکاتبات الزم  و  مذاکرات  انجام 
خصوص   در  تسهیلگری  مشاور  توسط    تفویضاستانی 

طرح ظرفیت   راستای  سازمان در  به  حداکثری  اختیارات 

 گستری
نیازسنجی جذب نیروی انسانی متخصص و   -2 تحلیل و 

مشاور  همکاری  با  گستری  ظرفیت  طرح  با  متناسب 

مک و  مذاکرات  انجام  و  اخذ تسهیلگری  برای  اتبات 
 مجوزهای مربوطه

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

و   -1 در خصوص تمرکززدایی  سطح ملی  تسهیلگری در 
طرح های   تفویض شهرستانی برای  ادارات  اختیارات به 

ای  منطقه   توسعه 
  تفویضتبیین و ابالغ چارجوب حقوقی و نظارتی برای  -2

 اختیارات

تسهیلگری در راستای کسب مجوز جذب نیروی انسانی   -3
 متناسب با نیاز ادارات شهرستانی

 زمان بندی سطح محلی
 (1گام دوم )بند   -(  2گام نخست )بند  

 زمان بندی سطح استانی

 (3گام دوم )بند   -( 2و   1)بند  گام نخست   زمان بندی سطح ملی

 توضیحات

از   -1 بودجه ابالغی  بنا به  محلی  سازکار ادارات  این  در 
سازمان باالدستی صرفا بودجه ریزی متناسب با طرح های  
منطقه ای خود را انجام می دهد و همچنان در سازکار موجود  

کرد.    خواهند  فعالیت  کشور  در   مدیریتی 

این ظرفیت همگام با ظرفیت ارزشیابی در جنبه های   -2
 تقا خواهد یافت.مختلف مالی ار



 
 

 

 99 دانشگاه زابل 

 

 : ظرفیت بودجه ریزی، مدیریت و اجرا و موضوع رهبری دامپزشکی زابل54-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

رهمری سازمان به چه میزان توانایی ایجاد سازکار مناسب برای  
 ها را دارد؟ها و پرو هبرنامهها  قوانی    مدیریت سیاست

3 5/1 

بندی اهدا  مهق  بندی و زمانتوانایی رهمری در زمینه اولویت
 کنید؟و عملیاتی سازمان را چگونه ارزیابی می

3 5/1 

که  دارد  را  ای   توانایی  میزان  چه  به  سازمان  رهمری 
های تخصصی واگذار ها را به کارگروهگیری درباره طرحتصمیق
 کنند؟

4 5/0 

را دارد که کیفیت   رهمری سازمان به چه میزان توانایی ای  
 ها را مدیریت کند؟ها و برنامهاجرای طرح

4 5/0 

رهمری سازمان به چه میزان توانایی ای  را دارد که به انجا  
 بموقع طرح ها اقدا  کند؟

4 5/0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

  
  
  
  
  
  
  
  

تخصصی   -1 های  کارگروه  ایجاد  و  اصالح  توسعه، 
مدیریت،   وری  بهره  افزایش  راستای  در  فراسازمانی 

سازمانی.  های  پروژه  و  قوانین  ها،   سیاست 
اولویت   -2 حدود اختیارات مدیریت سازمان در خصوص 

 بندی اجرای طرح های توسعه ای افزایش یابد.

 شاخص )کوتاه مدت(

های   -1 کارگروه  جلسات  برگزاری  استمرار  و  تعداد 

 تخصصی  
 تعداد طرح های در دست بازبینی در کارگروه   -2

 شاخص بلند مدت

زمان    -1 در چارچوب جدول  شده  اجرا  طرح های  تعداد 
سازمان  توسط  شده  ارائه   بندی 

ای  -2 منطقه  موثر  های  طرح   تعداد 
 پایش شاخص های رشد اقتصادی ذینفعان -3

تحلیل سازمانی و فراسازمانی دست اندرکاران مرتبط با    -1 سطح محلی  -برنامه اقدام 

های  تعیین کارگروه  سیستان و  پروژه  فنی  ظرفیت های 
فراسازمانی   تخصصی 

انجام مذاکرات و مکاتبات الزم در سطح محلی و استانی    -2

اختیار اولویت بندی اجرای طرح های   تفویضدر خصوص 
 قه ای توسعه ای منط

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

  تفویضتسهیلگری در سطح ملی در خصوص تمرکززدایی و  
اختیار اولویت بندی اجرای طرح های توسعه ای منطقه ای 

 به ادارات شهرستانی  

)بند    -1 زمان بندی سطح محلی نخست   (1گام 
 استانیزمان بندی سطح   گام دوم -2

 گام نخست زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 



 
 

 

 100 دانشگاه زابل 

 

 : ظرفیت بودجه ریزی، مدیریت و اجرا و موضوع دانش دامپزشکی زابل55-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

اجرای توانایی سازمان در زمینه مدیریت منابع به سمت  
اسنراتژی های توسهه دانه و مهار  خود به چه میزان 

 باشد؟می

3 5/1 

تخصیص بودجه به طرح های توسهه دانه و مهار  در 
 سازمان شما به چه میزان است؟

3 5/1 

های دانه و بودجه تخصیصی سازمان برای توسهه برنامه
 باشد؟مهار  به چه اندازه می

3 5/1 

طمق برنامه میزان  چه  به  سازمان  آموزشی سابق  های 
 جدول زمانمندی اجرا شده است؟

4 5/0 

ارگان سایر  با  سازمان  اجرای مشارکت  زمینه  در  ها 
 باشد؟های توسهه دانه و مهار  به چه میزان میبرنامه

3 5/1 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

  
  
  
  
  
  
  

راستای تامین و تخصیص بودجه  حدود اختیارات سازمان در 
با   متناسب  افزایی  مهارت  دانش و  توسعه طرح های  برای 

 نیازهای منطقه ای افزایش یابد.

برای ذینفعان و  شاخص )کوتاه مدت( برگزار شده  افزایی  های دانش  دوره  تعداد 
 شاخص بلند مدت دست اندرکاران منطبق با نیازهای منطقه

انجام مذاکرات و مکاتبات الزم در سطح محلی و استانی توسط   سطح محلی  -برنامه اقدام 
اختیارات حداکثری به    تفویضمشاور تسهیلگری در خصوص 

سازمان در راستای تخصیص بودجه برای توسعه طرح های  

 دانش و مهارت افزایی

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

  تفویضتسهیلگری در سطح ملی در خصوص تمرکززدایی و  
اختیارات بودجه ریزی برای توسعه طرح های دانش و مهارت  

 افزایی

 زمان بندی سطح محلی
 پس از احصاء نتیجه گام نخست

 زمان بندی سطح استانی

 گام نخست زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 

 

 

 



 
 

 

 101 دانشگاه زابل 

 

 : ظرفیت بودجه ریزی، مدیریت و موضوع پاسخگویی دامپزشکی زابل56-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

ظرفیت سازمان در توسهه سازکارهای پاسخگویی در مدیریت  
 کنید؟ مالی و اجرایی طرح های سازمانی را چگونه ارزیابی می

3 5/1 

مدیران بر مکانیز  های پاسخگویی سازمان را میزان اشرا  
 چگونه ارزیابی می کنید؟

4 5/0 

مکانیز  های پاسخگویی چگونه  میزان پایمندی سازمان به 
 باشد؟می

3 5/1 

مکانیز  تصمیقوجود  میهایی که  ملز   را  تا گیرندگان  کند 
را ارائه دهند  به عنوان مثال  قانون   دالیل تصمیما  خود 

 کنوانسیون  به چه میزان است؟

3 5/1 

برای ساده در راسنای جلب  تهش  سازی بوروکراسی اداری 
 باشد؟رضایت ذینفهان به چه اندازه می

3 5/1 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

   طرح ظرفیت گستری

ایجاد سازکار مناسب در راستای ارائه و تشریح سیاست های  
ذینفعان و دست  بودجه ریزی، مدیریت و اجرای طرح ها به  

 اندرکاران

 شاخص )کوتاه مدت(

  
  
  
  
  
  

)رسانه صوتی،    -1 رسانه ای  برنامه های  استمرار  و  تعداد 
راستای   در   )... و  اجتماعی  های  شبکه  تارنما و  تصویری،  
اجرایی   و  مدیریتی  های  برنامه   تشریح 

)رسانه صوتی،    -2 رسانه ای  برنامه های  استمرار  و  تعداد 
راستای   در   )... و  اجتماعی  های  شبکه  تارنما و  تصویری،  

 های مالی  تشریح برنامه  

 شاخص بلند مدت

ارزیابی سازکار موجود اطالع رسانی اقدامات در سازمان    -1 سطح محلی  -برنامه اقدام 

 )... و  عمومی  روابط   )ابزار، 
تدوین برنامه های اطالع رسانی از منظر محتوا، نوع رسانه،    -2

 ... و  متخصص   کارشناس 

 استانیتایید، تامین و ابالغ اعتبار در سطح   -3

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 تایید، تامین و ابالغ اعتبار سطح ملی  -برنامه اقدام 

 گام نخست زمان بندی سطح محلی

 3در راستای اقدام   -گام دوم   زمان بندی سطح استانی

 گام سوم زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 

 

 



 
 

 

 102 دانشگاه زابل 

 

 : ظرفیت ارزشیابی و موضوع ترتیبات نهادی دامپزشکی زابل57-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز  

ال
سو

 

ها را چگونه ارزیابی  توانایی سازمان در زمینه ارزیابی و پایه طرح
 کنید؟می

4 0 

ها را چگونه های ارزیابی طرحمیزان اسنفاده سازمان از شاخص
 کنید؟ارزیابی می

4 0 

سامانه های پاسخگویی به شکایا  مردمی ازعملکرد اسنفاده از 
 کنید؟سازمان را چگونه ارزیابی می

3 1 

نامه آیی   تدوی   زمینه  در  انضماطی برای  توانایی سازمان  های 
 کنید؟ها را چگونه ارزیابی میعملکرد مدیران اجرایی طرح

2 2 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 ظرفیت گستریطرح  

  
  
  
  
  
  
  

-توسعه، ایجاد و پایبندی به سازکار ارزشیابی علمی -1

خصصی و مالی فازبندی شده طرح ها توسط نهادهای  ت
نظارتی باالدستی با محوریت کارگروه های تخصصی  

 فراسازمانی )در طرح های بزرگ سازمانی(

ایجاد سازکار پایش عملکرد کارشناسان ارزیاب طرح   -2
 های کوچک مقیاس  

بازنگری سیاست های پایش و ارزیابی طرح های   -3

 توسعه ای خرد و کالن

طرح های زیر   -1 شاخص کوتاه مدت میزان کاهش ثبت شکایات مردمی از 
منطقه   بنایی 

 شاخص بلند مدت میزان کاهش طرح های ناموفق )شکست خورده( -2

دست    -1 سطح محلی  -برنامه اقدام  و  ذینفعان  فراسازمانی  و  سازمانی  تحلیل 
اندرکاران مرتبط با طرح های توسعه منطقه توسط مشاور  

فراسازمانی   تعیین کارگروه های تخصصی  تسهیلگری و 

ملی استانی،  محلی،  کارشناسان  از   متشکل 
نظارت سازمان بر طرح  ارزیابی سیاست های پایش و    -2

 های توسعه منطقه ای )خرد و کالن(

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

تسهیلگری در سطح ملی در خصوص ایجاد سازکار   -1

تخصصی  های  کارگروه  فعالیت   حقوقی 
بازنگری و اصالح قوانین سازمانی در راستای افزایش  -2

ارزیاب کارشناسان  عملکرد  موثر  پایش  و   کارآمدی 

ارائه چارچوب اصالحی در خصوص سیاستهای پایش   -3
 و ارزیابی طرح های توسعه  

 سطح محلیزمان بندی  
 گام نخست

 زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 



 
 

 

 103 دانشگاه زابل 

 

 ظرفیت ارزشیابی و موضوع رهبری دامپزشکی زابل: 58-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز  

ال
سو

 

میزان   چه  به  توانایی طراحی سیسنمی برای  رهمری سازمان 
 مدیریت و ارزیابی عملکرد مالی و عملیاتی سازمان را دارد؟

2 2 

که طرح میزان توانایی ای  را دارد  ها و رهمری سازمان به چه 
 منابع سازمان را همراسنا با اننظارا  ذینفهان مدیریت نماید؟

3 1 

که مهیارهایی به  رهمری سازمان به چه میزان توانایی ای  را دارد 
 منظور بهمود عملکرد سازمان ایجاد نماید؟

3 1 

ها  مثه تهداد پرو ه های توانایی اجرایی سازمان در زمینه طرح
 کنید؟به ننیجه رسیده  را چگونه ارزیابی می

4 0 

میزان تأثیر عملکرد سازمان بر بهمود شرای  اقنصادی اجنماعی 
 کنید؟المللی را چگونه ارزیابی میجوامع محلی  ملی و بی   

4 0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

  
  
  
  
  
  
  

و  توسعه  زمینه  در  سازمان  مدیریت  اختیارات  حدود 

و  مالی  عملکرد  و  ها  طرح  ارزیابی  معیارهای  ارائه 

عملیاتی سازمان متناسب با شرایط منطقه ای افزایش 

 یابد.  

پایدار  - 1 شاخص )کوتاه مدت( های  طرح   تعداد 

 شاخص بلند مدت رشد شاخص های اقتصادی ذینفعان  - 2

اساس  سطح محلی - اقدام برنامه   بر  ها  طرح  موفقیت  ارزیابی  معیارهای  تبیین 

اقتصادی ای )اقلیم،  منطقه  به  - شرایط  و...(  اجتماعی 

سطح  با  مکاتبات  انجام  و  تسهیلگری  مشاور  کمک 

 ملی
 سطح استانی - برنامه اقدام 

 سطح ملی - برنامه اقدام 
و   قانونی  چارچوب  تبیین  معیارها،    تفویض تایید 

 اختیارات 

 زمان بندی سطح محلی
 گام نخست

 زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 

 

 

 



 
 

 

 104 دانشگاه زابل 

 

 

 دامپزشکی زابلظرفیت ارزشیابی و موضوع دانش : 59-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز  

ال
سو

 

خروجی ارزیابی  ظرفیت  میزان  چه  به  ننایج  سازمان  ها و 
 خود را دارد؟ های توسهه دانه و مهار اسنراتژی

3 1 

توانایی سازمان برای پایه کارکنان در راسنای انجا  وظایف  
 محوله به چه میزان است؟

4 0 

جامهیت و   ابزارهای ارزیابی کیفیت عملکرد وجود   فراوانی 
 کارکنان در سازمان به چه میزان است؟

4 0 

از  پس  کارکنان  مهار   و  دانه  ارزیابی سط   مهیارهای 
شرکت در طرح های دانه افزایی سازمان را چگونه ارزیابی  

 کنید؟می

4 0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

  
  
  
  
  
  
  
  

و   طرح های اصالح  ارزشیابی  سازکار  بازنگری معیارها و 
توسعه   پایش مستمر  راستای  در  افزایی  مهارت  و  دانش 

 علمی و عملیاتی ذینفعان و دست اندرکاران صورت پذیرد.

 - شاخص کوتاه مدت

 تعداد طرح های موفق و پایدار در منطقه   شاخص بلند مدت

ارزشیابی ایجاد   سطح محلی  -برنامه اقدام  سازکار جدید  متناسب با  زیرساخت های 

 سطح استانی  -برنامه اقدام  طرح های دانش و مهارت افزایی ابالغی

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

تحلیل کارآمدی معیارها و سازکار ارزشیابی طرح های   -1
تسهیلگری   مشاور  توسط  افزایی  مهارت  و   دانش 

و   -2 دانش  سازکار ارزشیابی طرح های  ارائه  بازنگری و 
 مهارت افزایی

 زمان بندی سطح محلی
 گام دوم

 زمان بندی سطح استانی

 گام نخست زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 

 

 

 



 
 

 

 105 دانشگاه زابل 

 

 

 

 ظرفیت ارزشیابی و موضوع پاسخگویی دامپزشکی زابل: 60-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز  

ال
سو

 

ظرفیت سازمان در راسنای تدوی  مکانیز  های پاسخگویی در 
 کنید؟بخه ارزشیابی طرح ها را چگونه ارزیابی می  

2 2 

رسیدگی به  دریافت و  تدوی  سازکار  در زمینه  توانایی سازمان 
 باشد؟شکایا  مربوط به عملکرد سازمان به چه اندازه می

2 2 

های حماینی در راسنای حفظ حق اننقاد کارکنان از وجود سیاست
 عملکرد مدیران و سایر اعضاء سازمان به چه میزان است؟

4 0 

های  عملکرد چرخشی  یا جایگزینی  کارکنان در شغلاسنفاده از 
 حساس و فسادپذیر سازمان به چه میزان است؟

3 1 

های نظرسنجی رضایت مشنری در سازمان به چه  فراوانی سیسنق
 میزان است؟

2 2 

های ارزیابی در سازمان به منظور تجزیه و تحلیل وجود شاخص
شده و میزان تهش سازمان های پاسخ داده تهداد شکایا   شکایت

 کنید؟برای جلب اعنماد عمومی را چگونه ارزیابی می

2 2 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

  
  
  
  
  
  
  

دست   ذینفعان و  نظرات  و  شکایات  از  بانک اطالعاتی 

کارآمد  و  موثر  ارزیابی  و  تحلیل  راستای  در  اندرکاران 
 گردد.عملکرد سازمان توسعه و یا ایجاد  

 شاخص کوتاه مدت
 تعداد شکایات دریافتی منتج به احصاء نتیجه )افزایش(

 شاخص بلند مدت

منظر    -1 سطح محلی  -برنامه اقدام  از  فعلی  پاسخگویی  سازکار  کارآمدی  تحلیل 
ارائه  و   ... مکانیسم، فرآیند، معیار ارزیابی، زیرساخت و 

مشاور   همکاری  با   تسهیلگری راهکار 

سایر ملزومات مورد    -2 توسعه یا ایجاد زیرساخت ها و 
 1نیاز متناسب با بند  

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 تایید و تامین اعتبار سطح ملی  -برنامه اقدام 

 زمان بندی سطح محلی
 گام نخست

 زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

   توضیحات
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 شیالت سیستان -4-3

 شیالت سیستان در ینهاد باتیو موضوع ترت نفعانیجلب مشارکت ذ تیظرف: 61-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز  

ال
سو

 

راسنای  در  قوانی   تدوی   توانایی  میزان  چه  به  مسئولی  
جلب   طرحتضمی   در  ذینفهان  گسنرده  و مشارکت  ها 

 های سازمان را دارند؟برنامه
3 1 

برنامه اجرای  و  تدوی   برای  مرد   نظرا   از  های اسنفاده 
 مدیرینی به چه میزان است؟

3 1 

 0 4 به نظر شما ننیجه جلسا  مردمی به چه میزان مفید است؟

سازمان را چگونه میزان مشارکت و اسنمرار جلسا  مردمی با  
 کنید؟ارزیابی می

2 2 

آگاهی ذینفهان یا مراجهه کنندگان نسمت به قوانی  سازمان 
 شما به چه میزان است؟

3 1 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

اقدامات   -1 و  مطالعات  تقدم  الزام  راستای  در  قوانینی 
گردد.  تدوین  اجرایی  و  فنی  اقدامات  بر  طرح ها   اجتماعی 

یا    -2 بخش مدیریت اجتماعی در ساختار سازمانی ایجاد و 
 تقویت شود.

 شاخص کوتاه مدت
تعداد جلسات مردمی پیرامون طرح ها و اقدامات پیش روی 

 سازمان  

 میزان مشارکت ذینفعان در طرح ها شاخص بلند مدت

 سطح محلی  -برنامه اقدام 
توسعه و متناسب سازی زیرساخت های مدیریتی و اجرایی در 

 راستای تقدم برنامه های اجتماعی طرح ها  
 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

تسهیلگری در سطح ملی در خصوص الزام تدوین قوانین  -1
بر   اجتماعی طرح ها  اقدامات  مطالعات و  راستای تقدم  در 

اجرایی  و  فنی   اقدامات 
مرتبط   -2 اجرایی  سازکار   تبیین 
 تدوین و ابالغ قوانین   -3



 
 

 

 107 دانشگاه زابل 

 

 زمان بندی سطح محلی
 پس از احصاء نتیجه تسهیلگری در سطح ملی

 استانیزمان بندی سطح  

 گام نخست زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 شیالت سیستان در رهبریو موضوع  نفعانیجلب مشارکت ذ تیظرف: 62-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز  

ال
سو

 

ذینفهان مدیر سازمان به چه میزان توانایی مدیریت رواب  با 
 را دارد؟

4 0 

توانایی مدیر سازمان در زمینه توسهه و حفظ رواب  با سایر 
 کنید؟مدیران سازمانی را چگونه ارزیابی می

4 0 

ذینفهان  مانند شهروندان    میزان مشارکت با  مدیر سازمان 
چگونه سازمان را  عمومی   مراجع  سایر  و  غیردولنی  های 

 کنید؟ارزیابی می

4 0 

و مکانسیق   سازمان  مجازی  بی  مدیر  گفنگو  حضوری و 
 کنید؟ذینفهان مربوطه را چگونه ارزیابی می

4 0 

کیفیت  به عنوان مثال شفافیت  مشارکت  تههد آور  سلسله 
و  داخلی  ذینفهان  گفنگو بی  سازمان و  فراوانی  مراتمی  و 

 کنید؟  خارجی را چگونه ارزیابی می

4 0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

فعال مدیریت سازمان با ذینفان و دست اندرکاران  ارتباط 

 افزایش یابد.

منطقه  -1 مدتشاخص کوتاه   سطح  در  ذینفعان  با  مدیریت  جلسات   تعداد 

 تعداد جلسات مدیریت با سازمان های ذیربط -2

 شاخص بلند مدت
دست  و  ذینفعان  با  مدیریت  جلسات  منظم  برگزاری 

 اندرکاران

سایر    -1 سطح محلی  -برنامه اقدام  ذینفان و  با  ارتباط  موثر  مکانیسم های  ارزیابی 
 منطبق با گروه های هدف، توسط مشاور تسهیلگری مراجع  

مرکزی   -2 ستاد  به  محلی  جلسات  نتایج   انتقال 
مکاتبات با سطح ملی برای ارتقا زیرساخت ها در راستای   -3

ارتباط با ذینفعان و سایر دست اندرکاران طرح های توسعه  

 منطقه ای

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 بررسی و تصمیم گیری، ابالغ و تامین اعتبار ملیسطح   -برنامه اقدام 

 زمان بندی سطح محلی
 گام نخست

 زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی
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 توضیحات
مثال: طرح های توسعه چندجانبه بر پایه آب )اگروفارستری،  
شیالت، زنبورداری( در این قالب بین سازمان ها و ذینفعان  

 مدیریت می شود.

 

 

 

 

 

 شیالت سیستان در دانشو موضوع  نفعانیجلب مشارکت ذ تیظرف: 63-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز  

ال
سو

 

تدوی   پروسه  در  را  ذینفهان  میزان  چه  به  شما  سازمان 
 دهد؟میهای توسهه آموزشی مشارکت  سیاست

4 0 

میزان تهامل سازمان با دیگر سازمان ها در راسنای اسنفاده از 
ها و سیاست های آموزشی خود  نظر جمهی برای توسهه برنامه

 به چه اندازه است؟

4 0 

و  مدیریت  بی   مداو   گفنگوی  ترویج  در  سازمان  توانایی 
میزان   چه  نیازهای آموزشی در سازمان به  مورد  کارکنان در 

 است؟

4 0 

توانایی سازمان در زمینه مشارکت دادن مدیران و کارکنان در 
 مماحث مرتم  با توسهه برنامه های آموزشی به چه میزان است؟ 

4 0 

تهداد و میزان تجهیزا  و فضاهای آموزشی مناسب در سازمان  
 شما چگونه است؟

3 1 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

نیاز ذینفعان و سیاست های توسعه    -1 آموزشی مبتنی بر 
شود.  تقویت  سازمان  در  اندرکاران   دست 

تعامل بین سازمانی در راستای توسعه برنامه آموزشی    -2
 افزایش یابد.

 شاخص کوتاه مدت
 تعداد جلسات آموزشی برای ذینفعان و دست اندرکاران -1
 تعداد جلسات آموزشی مشارکتی )فراسازمانی( -2

 تعداد قراردادها با مراکز علمی بلند مدتشاخص  

 - سطح محلی  -برنامه اقدام 

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

توسط   دست اندرکاران  تحلیل نیازهای آموزشی ذینفعان و 

مشاور تسهیلگری و تدوین برنامه آموزشی متناسب )محتوا،  
آموزش،   خبره، برنامه ارزیابی  انتخاب مدرس  زمان بندی، 

 امکانات و تجهیزات آموزشی(

 تایید و تامین اعتبار برنامه آموزشی  سطح ملی  -برنامه اقدام 

 - زمان بندی سطح محلی

 گام نخست زمان بندی سطح استانی
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 گام دوم زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 

 

 

 

 شیالت سیستان در پاسخگویی و موضوع نفعانیجلب مشارکت ذ تیظرف: 64-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز  

ال
سو

 

چشق تمیی   در  سازمان  سازکار توانایی  یک  ایجاد  برای  انداز 
 منسجق پاسخگویی را به چه میزان ارزیابی می کنید؟

4 0 

سامانه منسجق  توانایی سازمان در زمینه طراحی و اسنفاده از یک  
 ها به چه میزان است؟برای ثمت و پردازش داده

4 0 

های انجا  شده توس  سازمان از شرای   میزان درسنی تحلیل
اثرگذار محیطی  بازار  صنفی ...  بر عملکرد پاسخگویی سازمان  

 کنید؟را چگونه ارزیابی می

3 1 

مدیرینی سازمان در واکنه به شرای   بحرانی  کیفیت اقداما  
ها و تهدیدهای بوجود آمده  که موثر بر  پس از تحلیل فرصت

 کنید؟سازکار پاسخگویی سازمان بوده است را چگونه ارزیابی می

3 1 

 0 4 طرح ظرفیت گسنری

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 شاخص )کوتاه مدت(

 

دست   و  ذینفعان  برای  مطالبات  پیگیری  های  مکانیسم 

 اندرکاران ایجاد شود.

 بلند مدتشاخص  
نسبت اقدامات عملی صورت گرفته )ابالغ های پیگیری( به  

 تعداد مطالبات و شکایات ثبت شده )مجازی، حضوری(

 کاهش تعداد شکایات ارجاع شده به سازمان سطح محلی  -برنامه اقدام 

 سطح استانی  -برنامه اقدام 
تحلیل و ایجاد مکانیسم های پاسخگویی سازمان متناسب  

 نیاز گروه های هدف با همکاری مشاور تسهیلگریبا  

 مکاتبات استانی در راستای تایید و تامین اعتبار   سطح ملی  -برنامه اقدام 

 تایید و تامین اعتبار زمان بندی سطح محلی

 گام نخست زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی
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  توضیحات
 

 

 

 

 

 

 شیالت سیستان درو موضوع ترتیبات نهادی  چشم انداز نییو تع طیشرا یابیرزظرفیت ا: 65-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

های  توانایی سازمان در زمینۀ طراحی  مدیریت و تحلیل سیاست
 سازمانی به چه میزان است؟

4 5/0 

های انجا  شده سازمان از شرای  اثرگذار محیطی  بازار  تحلیل
 جا بوده است؟صنفی ...  به چه میزان درست و به

3 5/1 

کیفیت اقداما  مدیرینی در واکنه به شرای  بحرانی را چگونه  
 کنید؟ارزیابی می

4 5/0 

به چه میزان قوانینی برای ارزیابی میزان پیشرفت سازمان در 
 های تهیی  شده وجود دارد؟چشق اندازهمسیر  

4 5/0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

حدود اختیارات سازمان در راستای سیاست گذاری و تدوین  
طرح های  متناسب سازی  برای  قانونی  و  حقوقی  سازکار 
طرح های  ارائه  و  منطقه  شرایط  باالدستی با  ای  توسعه 

 توسعه منطقه ای افزایش یابد.

دستی    -1 شاخص کوتاه مدت باال  شده  سازی  متناسب  های  طرح   تعداد 
 شاخص بلند مدت تعداد طرحهای تصویب شده   -2

توسط   سطح محلی  -برنامه اقدام  استانی  سطح  در  مکاتبات الزم  و  مذاکرات  انجام 

اختیارات حداکثری   تفویضمشاور تسهیلگری در خصوص  
طرح های  متناسب سازی  راستای  در  مذکور  سازمان  به 

 توسعه ای باالدستی با شرایط منطقه  

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

خصوص   در  ملی  سطح  در  در اختیار    تفویضتسهیلگری 

باالدستی با   راستای متناسب سازی طرح های توسعه ای 
 شرایط منطقه به ادارات شهرستان

 زمان بندی سطح محلی
 پس از احصاء نتیجه تسهیلگری در سطح ملی

 زمان بندی سطح استانی

 گام نخست زمان بندی سطح ملی
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   توضیحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیالت سیستان درو موضوع رهبری  چشم انداز نییو تع طیشرا یابیرزظرفیت ا :66-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

رهمری سازمان به چه میزان پنانسیل طراحی  مدیریت و تحلیل  
 های اجرایی را دارد؟ننایج طرح

4 0 

رهمری سازمان به چه میزان توانایی توسهه چشق اندار بلند مد  
 های اجرایی دارد؟و تدوی  اهدا  سازمانی برای طرح

3 1 

توانایی رهمری سازمان در زمینه تحلیل سیسنماتیک نقاط قو  و  
تهدیدهای خارجی سازمان به چه  فرصت ها و  ضهف داخلی و 

 میزان است؟

3 1 

میزان توانایی ای  را دارد که در مواجهه با چهبهرهمری سازمان 
پایی "تغییرا  سازمانی بنواند در رویکردهای از   و از  "باال به 

 تهادل ایجاد نماید؟ "پایی  به باال"

3 1 

رهبری سازمان به چه میزان توانایی این را دارد که 
ها و تهدیدها در مواقع واکنش مناسب به فرصت

 دهد؟بحرانی نشان  

 

دوره های آموزشی جامع در راستای مدیریت کار آمد در  

 سطح مدیران سازمان اجرا گردد.

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری
تعداد تغییرات )ابالغ های اصالحی فرایند ها، تغییرات  

 سازمانی و ...(
 شاخص )کوتاه مدت(

تحلیل سازمانی و اولویت بندی نیازهای آموزشی   -1 شاخص بلند مدت

 مدیران توسط مشاور تسهیلگری  
 سطح محلی  -برنامه اقدام  گزارش نتایج جهت برنامه ریزی و اقدام به سطح ملی -2

 تایید و تامین اعتبار سطح استانی  -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 
 گام نخست

 محلیزمان بندی سطح  
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 گام دوم زمان بندی سطح استانی

 زمان بندی سطح ملی
شاخص ها پس از برگزاری دوره های آموزشی سنجش  

 می شود.

  توضیحات

 

 

 

 

 سیستانشیالت  درو موضوع دانش  چشم انداز نییو تع طیشرا یابیرزظرفیت ا: 67-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

تجهیزا    از  توانایی ارزیابی جامع  میزان  چه  به  شما  سازمان 
 آموزشی موجود و مورد نیاز خود را دارد؟

4 0 

سازمان شما به چه میزان به دانه و برنامه های توسهه آموزشی  
 اولویت داده و آنرا در تمیی  چشق اندازها دخیل می کند؟

2 2 

سازمان شما به چه میزان توانایی ارزیابی از سط  فهلی دانه و 
را  برنامه آموزشی بلند مد   برای موفقیت در سازمان  تدوی  

 دارد؟

4 0 

میزان بروز بودن بانک اطهعاتی  تجهیزا  آموزشی موجود و 
 مورد نیاز  در سازمان شما به چه اندزه است؟

4 0 

مسئولیت آموزشی در سازمان شما  اسنفاده از نیروی منخصص با 
 به چه میزان است؟

4 0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

اولویت بخشی به برنامه های توسعه آموزشی در راستای  
پذیرد.  صورت  ای  منطقه   نیازهای 

لحاظ نیروی انسانی تقویت    -2 حوزه آموزشی سازمان از 
 شود.

منطبق با  تعداد دوره های    -1 شاخص )کوتاه مدت( آموزش جدید تعریف شده 

منطقه  نیازهای  و   شرایط 
 میزان امکانات و فضاهای های آموزش   -2

 شاخص بلند مدت

 سطح محلی  -برنامه اقدام 

ارزیابی نیازهای آموزشی ذینفعان و دست اندرکاران در    -1

تسهیلگری  مشاور  همکاری  با  انداز  چشم   راستای 
استانی برای تهیه برنامه اجرایی و    -2 مکاتبات با سطح 

اعتبار  تامین  و   تایید 

تهیه طرح توجیهی در خصوص جذب نیروی متخصص   -3
 آموزشی در سازمان و ارائه به استان.
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 تایید و تامین اعتبار و انجام مکاتبات مقتضی با سطح ملی سطح استانی  -برنامه اقدام 

 اعتبار و صدور مجوز جذب نیروتایید و تامین   سطح ملی  -برنامه اقدام 

 گام نخست زمان بندی سطح محلی

 گام دوم زمان بندی سطح استانی

 گام سوم زمان بندی سطح ملی

 توضیحات

اختیار طراحی و مدیریت سیاست های  تفویضدر صورت 

استانی به  سطح  به سطح محلی، برنامه اقدام  منطقه ای 
 نظارت عملکرد تغییر خواهد کرد.

 

 شیالت سیستان درو موضوع پاسخگویی  چشم انداز نییو تع طیشرا یابیرزظرفیت ا: 68-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

انداز برای ایجاد یک سازکار منسجق توانایی سازمان در تمیی  چشق
 پاسخگویی را به چه میزان ارزیابی می کنید؟

4 0 

توانایی سازمان در زمینه طراحی و اسنفاده از یک سامانه منسجق 
 ها به چه میزان است؟برای ثمت و پردازش داده

4 0 

درسنی   شرای   تحلیلمیزان  از  سازمان  توس   شده  انجا   های 
اثرگذار محیطی  بازار  صنفی ...  بر عملکرد پاسخگویی سازمان را 

 کنید؟چگونه ارزیابی می

3 1 

کیفیت اقداما  مدیرینی سازمان در واکنه به شرای  بحرانی  پس 
ها و تهدیدهای بوجود آمده  که موثر بر سازکار از تحلیل فرصت

 کنید؟پاسخگویی سازمان بوده است را چگونه ارزیابی می

4 0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

سازکارهای   توسعه  راستای  در  سازمانی  پتانسیل 
پاسخگویی متناسب با شرایط و نیازهای ذینفعان و دست  

 اندرکاران افزایش یابد.

 شاخص )کوتاه مدت(

)شکایات، آمار و اطالعات  حجم اطالعات ذخیره شده    -1

ای(  منطقه 
تحلیلی   -2 های  گزارش   تعداد 
 تعداد پاسخگویی به ذینفعان -3

 شاخص بلند مدت
منطقه   معضالت  راستای  در  عملیاتی  اقدامات  تعداد 

 مستخرج از تحلیل های کوتاه مدت

 سطح محلی  -برنامه اقدام 

پاسخگویی موجود در  ارزیابی و تحلیل کارایی سازکار    -1
ذینفعان  با   ارتباط 

تدوین برنامه های ارتقا و توسعه سازکار پاسخگویی   -2
ذینفعان )حضوری،   رفاهی  و  آموزشی  متناسب با سطح 

 تلفن، اپلیکیشن، تارنما و ...(
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 سطح استانی  -برنامه اقدام 
تایید و تامین اعتبار و انجام مکاتبات مقتضی با سطح  

 ملی

 تایید و تامین اعتبار سطح ملی  -برنامه اقدام 

 گام نخست زمان بندی سطح محلی

 گام دوم زمان بندی سطح استانی

 گام سوم زمان بندی سطح ملی

 توضیحات
در   اقدام  برنامه  و  گستری  ظرفیت  طرح  این  اجراین 

 سازکار سازمانی باال به پایین امکان پذیر است.

 

 

 شیالت سیستان در ترتییبات نهادی  و موضوع ظرفیت سیاست و راهبرد: 69-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز  

ال
سو

 

زمینه تدوی  قانونی برای تهیه طرح های  اخنیار سازمان در 
 کنید؟اشنغالزایی را چگونه ارزیابی می

4 5/0 

تاثیر تغییرا  اجنماعی  مانند افزایه مهاجر   فقر و ...   میزان  
 کنید؟در تصمیما  مدیرینی سازمان را چگونه ارزیابی می

3 5/1 

قوانی  سازمانی خود را تا چه میزان مسنقل  عادالنه و منصفانه 
کنید؟  مثه قوانی  مرتم  با تنمیه و تشویق کارکنان  ارزیابی می
 کارکنان و مسائل حماینی رفاهی مسائل ارتقا 

4 5/0 

انداز کلی سازمان های بلند مد  در راسنای چشقوجود برنامه
 کنید؟چگونه ارزیابی می

4 5/0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

حدود اختیارات سازمان در راستای سیاست گذاری و تدوین  

های   طرح  متناسب سازی  برای  قانونی  و  حقوقی  سازکار 
توسعه ای باالدستی با شرایط منطقه و ارائه طرح های توسعه  

 منطقه ای افزایش یابد.

 شاخص کوتاه مدت
دستی    -1 باال  شده  سازی  متناسب  های  طرح   تعداد 
 تعداد طرحهای تصویب شده   -2

 شاخص بلند مدت

 سطح محلی  -برنامه اقدام 
توسط   استانی  سطح  در  مکاتبات الزم  و  مذاکرات  انجام 

اختیارات حداکثری به    تفویضمشاور تسهیلگری در خصوص  
سازمان مذکور در راستای متناسب سازی طرح های توسعه  

 ای باالدستی با شرایط منطقه  
 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

خصوص   در  ملی  سطح  در  در  اختیار    تفویضتسهیلگری 
باالدستی با   توسعه ای  طرح های  راستای متناسب سازی 

 شرایط منطقه به ادارات شهرستان



 
 

 

 115 دانشگاه زابل 

 

 زمان بندی سطح محلی
 پس از احصاء نتیجه تسهیلگری در سطح ملی

 زمان بندی سطح استانی

 گام نخست زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 

 

 

 

 شیالت سیستان در رهبری  و موضوع : ظرفیت سیاست و راهبرد70-3جدول 

 
 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

های رهمری سازمان به چه میزان توانایی تمیی  اهدا  و فهالیت
بر اساس چشق انداز و مأموریت   سازمانی  مشخص و کوتاه مد  

 دارد؟
4 5/0 

رهمری سازمان به چه میزان توانایی همسوسازی منابع سازمانی 
 با نیازها و اننظارا  ذینفهان را دارد؟

4 5/0 

رهمری سازمان به چه میزان توانایی ای  را دارد که میزان تاثیر 
 تغییرا  اجنماعی در عملکرد سازمانی را مد نظر قرار دهد؟

4 5/0 

سازمان به چه میزان توانایی ای  را دارد که میزان عملیاتی رهمری  
 بودن اهدا  و راهمردهای سازمان را بهمود بخشد؟

4 5/0 

وجود  که  دارد  را  ای   توانایی  میزان  چه  به  رهمری سازمان 
های راهمردی بلند مد  برای توسهه ظرفیت سازمان ارائه سیاست
 دهد؟

4 5/0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 ظرفیت گستریطرح  

 

راستای تدوین  فراسازمانی در  کارگروه های  استفاده از 
 سیاست ها و راهبردهای سازمان افزایش یابد.

 شاخص )کوتاه مدت(
تعداد ذینفعان مشارکت کننده در طرح های توسعه منطقه  

 ای 
 شاخص بلند مدت

 سطح محلی  -برنامه اقدام 
از   استفاده  سازکار  و تدوین  فراسازمانی  های  کارگروه 

 انجام مکاتبات با سطح استانی
 سطح استانی  -برنامه اقدام 



 
 

 

 116 دانشگاه زابل 

 

 تایید و ابالغ سطح ملی  -برنامه اقدام 

 زمان بندی سطح محلی
 گام نخست

 زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 

 

 

 

 شیالت سیستان در دانش  و موضوع ظرفیت سیاست و راهبرد :71-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

سازمان به چه میزان ظرفیت تدوی  اسنراتژی برای دسنیابی به 
را   سازمانی   علق/آموزش  آموزشی خود  تولید  چشق اندازهای 

 دارد؟
4 5/0 

اندازهای  سازمان برای تهیی  نوع آموزش منناسب با چشقتوانایی  
 آموزشی به چه میزان است؟

3 5/1 

های سازمان خود را برای توسهه دانه و مهار  چگونه برنامه
ارزیابی می کنید؟  ارتقاء  رتمه بندی  جدول حقوقی  دوره های 

 آموزشی  دوره های ضم  خدمت و .. 

4 5/0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 ظرفیت گستریطرح  

 

افزایش دوره های دانش افزایی متناسب با نیازها و افق    -1

ای  منطقه   توسعه 
2-  ) ... همگام سازی نوع آموزش )نظری، عملی، بازدید و 

با سیاست های راهبردی سازمان در راستای ظرفیت های 

 فنی پروژه

 شاخص )کوتاه مدت(
 تعداد دوره های آموزشی

 شاخص بلند مدت
 تعداد طرح های موفق و پایدار در منطقه  

 سطح محلی  -برنامه اقدام 
دست    -1 ذینفعان و  نیازهای آموزشی  ارزیابی  تحلیل و 

منطقه  توسعه  افق  راستای  در   اندرکاران 

ذینفعان و    -2 فعلی  تعیین نوع آموزش متناسب با سطح 
 دست اندرکاران برای رسیدن به سطح مطلوب 

 سطح استانی  -برنامه اقدام 
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 تایید، تامین و ابالغ اعتبار سطح ملی  -برنامه اقدام 

 زمان بندی سطح محلی
 گام نخست

 زمان بندی سطح استانی

 دومگام   زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 

 

 

 

 

 شیالت سیستان در پاسخگویی  و موضوع ظرفیت سیاست و راهبرد: 72-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

برای   پاسخگویی  سازکار  توسهه  زمینه  در  سازمان  ظرفیت 
سیاستشفا  و  سازی  چگونه اسنراتژیها  را  سازمان  های 

 کنید؟ارزیابی می
4 5/0 

به چه میزان ساخنار و سازکار پاسخ گویی به ذینفهان در سازمان  
 وجود دارد؟

4 5/0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

سازمان در راستای ایجاد شفافیت   برنامه های رسانه ای 
 عملکرد منطقه ای افزایش یابد.

 )کوتاه مدت(شاخص  
 تعداد و استمرار و نظم برنامه های رسانه ای

 شاخص بلند مدت

 سطح محلی  -برنامه اقدام 
ارزیابی سازکار موجود اطالع رسانی اقدامات در  -1

 سازمان )ابزار، روابط عمومی و ...(
تدوین برنامه های اطالع رسانی از منظر محتوا، نوع   -2

 متخصص و ...رسانه، کارشناس  

 تایید، تامین و ابالغ اعتبار در سطح استانی -3

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 تایید، تامین و ابالغ اعتبار سطح ملی  -برنامه اقدام 

 گام نخست زمان بندی سطح محلی
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 3در راستای اقدام   -گام دوم   زمان بندی سطح استانی

 گام سوم زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیالت سیستان درریزی، مدیریت و اجرا و موضوع ترتیبات نهادی ظرفیت بودجه: 73-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 
 

چارچوب   توانایی تدوی   میزان  چه  به  سازمان  شما  نظر  به 
نظارتی در   را بندی طرحراسنای بودجهحقوقی و  های مرتم  

 دارد؟
4 5/0 

 5/0 4 باشد؟کاری سازمان به چه میزان عاری از فساد شغلی میمحی 

قوانی  مالی موجود سازمان به چه میزان در دسنیابی به اهدا  
 سازمان اثرگذارند؟

3 5/1 

های  ظرفیتهای و های مالی با اولویتمیزان همسویی سیاست
 کنید؟سازمان را چگونه ارزیابی می

4 5/0 

های مالی سازمان میزان اشرا  مدیر نسمت به قوانی  و سیاست
 کنید؟را چگونه ارزیابی می

4 5/0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

  

 طرح ظرفیت گستری

 

حدود اختیارات سازمانی در راستای بودجه ریزی، مدیریت و  

 افزایش یابد.اجرای طرح های توسعه منطقه ای  

 تعداد طرح های منطقه ای تصویب شده شاخص کوتاه مدت

 تعداد طرحهای منطقه ای اجرا شده و موفق )پایداری طرح(   شاخص بلند مدت

 سطح محلی  -برنامه اقدام 
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 سطح استانی  -برنامه اقدام 

انجام مذاکرات و مکاتبات الزم در سطح محلی و استانی   -1
خصوص   در  تسهیلگری  مشاور  اختیارات    تفویضتوسط 

گستری  ظرفیت  طرح  راستای  در  سازمان  به   حداکثری 
متخصص و   -2 نیروی انسانی  نیازسنجی جذب  تحلیل و 

مشاور  همکاری  با  گستری  ظرفیت  طرح  با  متناسب 
اتبات برای اخذ مجوزهای  تسهیلگری و انجام مذاکرات و مک

 مربوطه

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

و   -1 تمرکززدایی  خصوص  در  ملی  سطح  در  تسهیلگری 
های   تفویض طرح  برای  شهرستانی  ادارات  به  اختیارات 

ای منطقه   توسعه 
نظارتی برای    -2 چارجوب حقوقی و    تفویضتبیین و ابالغ 

 اختیارات

تسهیلگری در راستای کسب مجوز جذب نیروی انسانی   -3
 متناسب با نیاز ادارات شهرستانی

 زمان بندی سطح محلی
 (1گام دوم )بند   -(  2گام نخست )بند  

 زمان بندی سطح استانی

 (3گام دوم )بند   -( 2و   1)بند  گام نخست   زمان بندی سطح ملی

 توضیحات

از   -1 بودجه ابالغی  به  بنا  محلی  ادارات  سازکار  این  در 

سازمان باالدستی صرفا بودجه ریزی متناسب با طرح های 
منطقه ای خود را انجام می دهد و همچنان در سازکار موجود  

کرد.    خواهند  فعالیت  کشور  در   مدیریتی 

جنبه های   -2 ظرفیت ارزشیابی در  با  ظرفیت همگام  این 
 قا خواهد یافت.مختلف مالی ارت

 

 شیالت سیستان درریزی، مدیریت و اجرا و موضوع رهبری ظرفیت بودجه: 74-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

رهمری سازمان به چه میزان توانایی ایجاد سازکار مناسب برای 
 ها را دارد؟ها و پرو هقوانی   برنامهها   مدیریت سیاست

4 5/0 

بندی اهدا  مهق بندی و زمانتوانایی رهمری در زمینه اولویت
 کنید؟و عملیاتی سازمان را چگونه ارزیابی می

4 5/0 

گیری  رهمری سازمان به چه میزان توانایی ای  را دارد که تصمیق
 واگذار کنند؟های تخصصی  ها را به کارگروهدرباره طرح

4 5/0 

رهمری سازمان به چه میزان توانایی ای  را دارد که کیفیت اجرای 
 ها را مدیریت کند؟ها و برنامهطرح

4 5/0 

به انجا   را دارد که  میزان توانایی ای   رهمری سازمان به چه 
 بموقع طرح ها اقدا  کند؟

4 5/0 
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دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

اصالح و ایجاد کارگروه های تخصصی توسعه،   -1
فراسازمانی در راستای افزایش بهره وری مدیریت،  

 سیاست ها، قوانین و پروژه های سازمانی.
حدود اختیارات مدیریت سازمان در خصوص اولویت   -2

 بندی اجرای طرح های توسعه ای افزایش یابد.

 شاخص )کوتاه مدت(

تعداد و استمرار برگزاری جلسات کارگروه های   -1

 تخصصی  
 تعداد طرح های در دست بازبینی در کارگروه -2

 شاخص بلند مدت

تعداد طرح های اجرا شده در چارچوب جدول زمان   -1
 بندی ارائه شده توسط سازمان

 تعداد طرح های موثر منطقه ای -2
 ذینفعانپایش شاخص های رشد اقتصادی   -3

تحلیل سازمانی و فراسازمانی دست اندرکاران مرتبط با   -1 سطح محلی  -برنامه اقدام 

ظرفیت های فنی پروژه سیستان و تعیین کارگروه های  
 تخصصی فراسازمانی

انجام مذاکرات و مکاتبات الزم در سطح محلی و  -2
اختیار اولویت بندی اجرای    تفویضاستانی در خصوص  

 طرح های توسعه ای منطقه ای

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

تسهیلگری در سطح ملی در خصوص تمرکززدایی و 
اختیار اولویت بندی اجرای طرح های توسعه ای    تفویض

 منطقه ای به ادارات شهرستانی

 (1گام نخست )بند   -1 زمان بندی سطح محلی
 زمان بندی سطح استانی گام دوم -2

 گام نخست زمان بندی سطح ملی

  توضیحات

 

 

 شیالت سیستان درریزی، مدیریت و اجرا و موضوع دانش ظرفیت بودجه: 75-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

اجرای   سمت  به  مدیریت منابع  زمینه  در  سازمان  توانایی 
میزان   چه  به  خود  مهار   و  دانه  توسهه  های  اسنراتژی 

 باشد؟می

4 5/0 

در   مهار   و  دانه  توسهه  طرح های  به  بودجه  تخصیص 
 سازمان شما به چه میزان است؟

2 5/2 

برنامه توسهه  برای  سازمان  تخصیصی  و بودجه  دانه  های 
 باشد؟مهار  به چه اندازه می

2 5/2 

میزان طمق جدول برنامه های آموزشی سابق سازمان به چه 
 زمانمندی اجرا شده است؟

4 5/0 
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های  برنامهها در زمینه اجرای مشارکت سازمان با سایر ارگان
 باشد؟توسهه دانه و مهار  به چه میزان می

4 5/0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 
 

 طرح ظرفیت گستری

 

حدود اختیارات سازمان در راستای تامین و تخصیص بودجه  
متناسب با   مهارت افزایی  دانش و  برای توسعه طرح های 

 نیازهای منطقه ای افزایش یابد.

 شاخص )کوتاه مدت(
برای ذینفعان و  تعداد دوره های   دانش افزایی برگزار شده 

 دست اندرکاران منطبق با نیازهای منطقه
 شاخص بلند مدت

 سطح محلی  -برنامه اقدام 
استانی   و  محلی  در سطح  مکاتبات الزم  و  انجام مذاکرات 

خصوص   در  تسهیلگری  مشاور  اختیارات    تفویضتوسط 

حداکثری به سازمان در راستای تخصیص بودجه برای توسعه  
 طرح های دانش و مهارت افزایی

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

  تفویضتسهیلگری در سطح ملی در خصوص تمرکززدایی و  
اختیارات بودجه ریزی برای توسعه طرح های دانش و مهارت  

 افزایی

 زمان بندی سطح محلی

 پس از احصاء نتیجه گام نخست

 زمان بندی سطح استانی

 گام نخست زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 

 

 

 شیالت سیستان درریزی، مدیریت و اجرا و موضوع پاسخگویی ظرفیت بودجه: 76-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

ظرفیت سازمان در توسهه سازکارهای پاسخگویی در مدیریت  
 کنید؟مالی و اجرایی طرح های سازمانی را چگونه ارزیابی می

4 5/0 

را میزان   اشرا  مدیران بر مکانیز  های پاسخگویی سازمان 
 چگونه ارزیابی می کنید؟

4 5/0 

های پاسخگویی چگونه  مکانیز   سازمان به  پایمندی  میزان 
 باشد؟می

4 5/0 

مکانیز  تصمیقوجود  میهایی که  ملز   را  تا گیرندگان  کند 
عنوان مثال    دهند  به  ارائه  را  قانون  دالیل تصمیما  خود 

 کنوانسیون  به چه میزان است؟

3 5/1 
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ساده برای  جلب  تهش  راسنای  در  سازی بوروکراسی اداری 
 باشد؟رضایت ذینفهان به چه اندازه می

4 5/0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 
 

 طرح ظرفیت گستری

 

ایجاد سازکار مناسب در راستای ارائه و تشریح سیاست های  
به ذینفعان و دست  بودجه ریزی، مدیریت و اجرای طرح ها 

 اندرکاران

)رسانه صوتی،    -1 شاخص )کوتاه مدت( رسانه ای  برنامه های  استمرار  و  تعداد 
راستای   در   )... و  اجتماعی  شبکه های  تارنما و  تصویری،  
اجرایی  و  مدیریتی  های  برنامه   تشریح 

)رسانه صوتی،    -2 رسانه ای  برنامه های  استمرار  و  تعداد 

راستای   در   )... و  اجتماعی  شبکه های  تارنما و  تصویری،  
 های مالی  تشریح برنامه  

 شاخص بلند مدت

در سازمان   -1 سطح محلی  -برنامه اقدام  ارزیابی سازکار موجود اطالع رسانی اقدامات 

 )... و  عمومی  روابط   )ابزار، 
نوع   -2 محتوا،  منظر  از  رسانی  اطالع  برنامه های  تدوین 

 ... و  متخصص  کارشناس   رسانه، 

 استانیتایید، تامین و ابالغ اعتبار در سطح   -3

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 تایید، تامین و ابالغ اعتبار سطح ملی  -برنامه اقدام 

 گام نخست زمان بندی سطح محلی

 3در راستای اقدام   -گام دوم   زمان بندی سطح استانی

 گام سوم زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 

 

 

 ظرفیت ارزشیابی و موضوع ترتیبات نهادی در شیالت سیستان: 77-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 
 

طرح پایه  ارزیابی و  زمینه  در  سازمان  چگونه توانایی  را  ها 
 کنید؟ارزیابی می

4 0 

ها را چگونه های ارزیابی طرحمیزان اسنفاده سازمان از شاخص
 کنید؟ارزیابی می

4 0 

های پاسخگویی به شکایا  مردمی ازعملکرد اسنفاده از سامانه
 کنید؟سازمان را چگونه ارزیابی می

4 0 

های انضماطی برای توانایی سازمان در زمینه تدوی  آیی  نامه
 کنید؟ها را چگونه ارزیابی میعملکرد مدیران اجرایی طرح

4 0 
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دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 ظرفیت گستریطرح  

 

سازکار ارزشیابی علمی  -1 پایبندی به  -توسعه، ایجاد و 
نهادهای  ت توسط  طرح ها  شده  فازبندی  مالی  و  خصصی 

تخصصی  های  کارگروه  محوریت  با  باالدستی  نظارتی 
سازمانی(  بزرگ  های  طرح  )در   فراسازمانی 

ایجاد سازکار پایش عملکرد کارشناسان ارزیاب طرح    -2
مقیاس   کوچک   های 

بازنگری سیاست های پایش و ارزیابی طرح های توسعه    -3
 ای خرد و کالن

زیر    -1 شاخص کوتاه مدت طرح های  ثبت شکایات مردمی از  میزان کاهش 

منطقه   بنایی 
 میزان کاهش طرح های ناموفق )شکست خورده( -2

 شاخص بلند مدت

تحلیل سازمانی و فراسازمانی ذینفعان و دست اندرکاران   -1 سطح محلی  -برنامه اقدام 
مرتبط با طرح های توسعه منطقه توسط مشاور تسهیلگری  

از  متشکل  فراسازمانی   تخصصی  های  تعیین کارگروه  و 
ملی استانی،  محلی،   کارشناسان 

نظارت سازمان بر طرح  ارزیابی سیاست های پایش و    -2

 های توسعه منطقه ای )خرد و کالن(

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

سازکار    -1 ایجاد  خصوص  در  ملی  سطح  تسهیلگری در 
تخصصی  های  کارگروه  فعالیت   حقوقی 

بازنگری و اصالح قوانین سازمانی در راستای افزایش   -2

ارزیاب کارشناسان  عملکرد  موثر  پایش  و   کارآمدی 
ارائه چارچوب اصالحی در خصوص سیاستهای پایش و   -3

 ارزیابی طرح های توسعه  

 سطح محلیزمان بندی  
 گام نخست

 زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 ظرفیت ارزشیابی و موضوع رهبری در شیالت سیستان: 78-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

میزان   چه  به  توانایی طراحی سیسنمی  رهمری سازمان 
برای مدیریت و ارزیابی عملکرد مالی و عملیاتی سازمان 

 را دارد؟
4 0 

ها  رهمری سازمان به چه میزان توانایی ای  را دارد که طرح
را همراسنا با اننظارا  ذینفهان مدیریت   و منابع سازمان 

 نماید؟
4 0 

دارد   را  ای   توانایی  میزان  چه  به  که رهمری سازمان 
 مهیارهایی به منظور بهمود عملکرد سازمان ایجاد نماید؟

4 0 
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ها  مثه تهداد پرو ه توانایی اجرایی سازمان در زمینه طرح
 کنید؟های به ننیجه رسیده  را چگونه ارزیابی می

4 0 

اقنصادی  بر بهمود شرای   سازمان  عملکرد  تأثیر  میزان 
المللی را چگونه ارزیابی  اجنماعی جوامع محلی  ملی و بی   

 کنید؟می
4 0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

ارائه   و  توسعه  زمینه  در  سازمان  مدیریت  اختیارات  حدود 
معیارهای ارزیابی طرح ها و عملکرد مالی و عملیاتی سازمان  

 متناسب با شرایط منطقه ای افزایش یابد.  

 شاخص )کوتاه مدت(
 تعداد طرح های پایدار -1
 رشد شاخص های اقتصادی ذینفعان -2

 شاخص بلند مدت

شرایط   سطح محلی  -اقدام برنامه   بر اساس  طرح ها  موفقیت  تبیین معیارهای ارزیابی 
اقتصادی )اقلیم،  ای  مشاور -منطقه  کمک  به  اجتماعی و...( 

 سطح استانی  -برنامه اقدام  تسهیلگری و انجام مکاتبات با سطح ملی

 اختیارات    تفویضتایید معیارها، تبیین چارچوب قانونی و   سطح ملی  -برنامه اقدام 

 زمان بندی سطح محلی

 گام نخست

 زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 

 

 سیستانظرفیت ارزشیابی و موضوع دانش در شیالت : 79-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

خروجی ارزیابی  ظرفیت  میزان  چه  به  ننایج  سازمان  و  ها 
 خود را دارد؟ های توسهه دانه و مهار اسنراتژی

3 1 

توانایی سازمان برای پایه کارکنان در راسنای انجا  وظایف  
 محوله به چه میزان است؟

3 1 

فراوانی   و  جامهیت  عملکرد وجود   ارزیابی کیفیت  ابزارهای 
 کارکنان در سازمان به چه میزان است؟

3 1 
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مهیارهای ارزیابی سط  دانه و مهار  کارکنان پس از شرکت  
 کنید؟در طرح های دانه افزایی سازمان را چگونه ارزیابی می

3 1 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 
 

 طرح ظرفیت گستری

 

سازکار   و  بازنگری معیارها  و  های  اصالح  طرح  ارزشیابی 
دانش و مهارت افزایی در راستای پایش مستمر توسعه علمی  

 و عملیاتی ذینفعان و دست اندرکاران صورت پذیرد.

 - شاخص کوتاه مدت

 تعداد طرح های موفق و پایدار در منطقه   شاخص بلند مدت

 سطح محلی  -برنامه اقدام 
با   متناسب  زیرساخت های  ارزشیابی  ایجاد  جدید  سازکار 

 طرح های دانش و مهارت افزایی ابالغی
 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

سازکار ارزشیابی طرح های    -1 معیارها و  تحلیل کارآمدی 
تسهیلگری   مشاور  توسط  افزایی  مهارت  و   دانش 

و   -2 دانش  ارزشیابی طرح های  سازکار  ارائه  بازنگری و 

 مهارت افزایی

 زمان بندی سطح محلی

 گام دوم

 زمان بندی سطح استانی

 گام نخست زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 

 

 

 ظرفیت ارزشیابی و موضوع پاسخگویی در شیالت سیستان: 80-3جدول 

 
 فاصله از حد مطلوب امتیاز

ال
سو

 

های  مکانیز   تدوی   راسنای  در  سازمان  ظرفیت 
پاسخگویی در بخه ارزشیابی طرح ها را چگونه ارزیابی  

 کنید؟می  

4 0 

توانایی سازمان در زمینه تدوی  سازکار دریافت و رسیدگی  
اندازه  چه  به  سازمان  عملکرد  به  مربوط  شکایا   به 

 باشد؟می

4 0 
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سیاست اننقاد وجود  حق  راسنای حفظ  های حماینی در 
کارکنان از عملکرد مدیران و سایر اعضاء سازمان به چه 

 میزان است؟

4 0 

از   در اسنفاده  عملکرد چرخشی  یا جایگزینی  کارکنان 
 های حساس و فسادپذیر سازمان به چه میزان است؟ شغل

4 0 

سیسنق در فراوانی  مشنری  رضایت  نظرسنجی  های 
 سازمان به چه میزان است؟

4 0 

های ارزیابی در سازمان به منظور تجزیه و وجود شاخص
شکایت شکایا    تهداد  داده  تحلیل  و های پاسخ  شده 

میزان تهش سازمان برای جلب اعنماد عمومی را چگونه 
 کنید؟ارزیابی می

4 0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

بانک اطالعاتی از شکایات و نظرات ذینفعان و دست اندرکاران 

در راستای تحلیل و ارزیابی موثر و کارآمد عملکرد سازمان توسعه  
 و یا ایجاد گردد.

 کوتاه مدتشاخص  
 تعداد شکایات دریافتی منتج به احصاء نتیجه )افزایش(

 شاخص بلند مدت

تحلیل کارآمدی سازکار پاسخگویی فعلی از منظر مکانیسم،   -1 سطح محلی  -برنامه اقدام 
فرآیند، معیار ارزیابی، زیرساخت و ... و ارائه راهکار با همکاری 
تسهیلگری   مشاور 

نیاز  توسعه یا    -2 سایر ملزومات مورد  و  ایجاد زیرساخت ها 
 1متناسب با بند  

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 تایید و تامین اعتبار سطح ملی  -برنامه اقدام 

 زمان بندی سطح محلی
 گام نخست

 زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 

 

 بانک کشاورزی  -5-3

 بانک کشاورزیدر  ینهاد باتیو موضوع ترت نفعانیجلب مشارکت ذ تیظرف :81-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 
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ال
سو

 

مسئولی  به چه میزان توانایی تدوی  قوانی  در راسنای تضمی   
های سازمان برنامهها و جلب مشارکت گسنرده ذینفهان در طرح

 را دارند؟
2 2 

های مدیرینی  اسنفاده از نظرا  مرد  برای تدوی  و اجرای برنامه
 به چه میزان است؟

2 2 

 2 2 به نظر شما ننیجه جلسا  مردمی به چه میزان مفید است؟

را چگونه  با سازمان  اسنمرار جلسا  مردمی  میزان مشارکت و 
 کنید؟ارزیابی می

2 2 

آگاهی ذینفهان یا مراجهه کنندگان نسمت به قوانی  سازمان شما  
 به چه میزان است؟

2 2 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قوانین سازمانی در راستای ایجاد پایبندی به استفاده از 
بسترهای اطالع رسانی مناسب و روزآمد طرح ها و قوانین  

 یابد.به ذینفعان ارتقا  

 شاخص کوتاه مدت
تعداد ابزار و بسترهای اطالع رسانی و آگاهی بخشی  -1

)  ... و  بروشور  ای،  رسانه  تبلیغات  رسمی،   )تارنمای 
 میزان مشارکت ذینفعان در طرح ها -2

 شاخص بلند مدت
سرمایه    -1 جذب   میزان 
میزان تسهیالت ارائه شده در قالب طرح های توسعه   -2

 ذینفعانای به  

بررسی و انتخاب روش های روزآمد اطالع رسانی طرح    -1 سطح محلی  -برنامه اقدام 

هدف های  گروه  با  متناسب  قوانین،  و   ها 
ایجاد زیرساخت مناسب در راستای عملیاتی سازی   -2

 برنامه های اطالع رسانی

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

تقویت  و  ایجاد  خصوص  در  ملی  سطح  در  تسهیلگری 

بسترهای   استفاده از  پایبندی به  برای  آور  الزام  قوانین 
 اطالع رسانی مناسب و روزآمد در سطح محلی  

 زمان بندی سطح محلی
 پس از احصاء نتیجه تسهیلگری در سطح ملی

 زمان بندی سطح استانی

 گام نخست زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 

 بانک کشاورزیدر  رهبریو موضوع  نفعانیجلب مشارکت ذ تیظرف: 82-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب ازیامت 

ال
سو

 

مدیر سازمان به چه میزان توانایی مدیریت رواب  با ذینفهان را 
 دارد؟

4 0 
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سازمان در   سایر  توانایی مدیر  با  حفظ رواب   توسهه و  زمینه 
 کنید؟مدیران سازمانی را چگونه ارزیابی می

2 2 

مشارکت شهروندان     میزان  ذینفهان  مانند  با  مدیر سازمان 
های غیردولنی و سایر مراجع عمومی  را چگونه ارزیابی  سازمان
 کنید؟می

3 1 

مدیر  مکانسیق   بی   مجازی   و  و گفنگو  حضوری  سازمان 
 کنید؟ذینفهان مربوطه را چگونه ارزیابی می

4 0 

سلسله  شفافیت  مشارکت  تههد آور   عنوان مثال  کیفیت  به 
مراتمی  و فراوانی گفنگو بی  سازمان و ذینفهان داخلی و خارجی  

 کنید؟  را چگونه ارزیابی می

2 2 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

در   سایر دست اندرکاران  موثر مدیریت با  فعال و  ارتباط 
های   مشارکت  افزایش  برای  راستای  فراسازمانی 

های   زمینه  در  منطقه  توسعه  های  طرح  همسوسازی 

 تخصصی )کشاورزی، دامپروری، شیالت و ...( گسترش یابد. 

 شاخص کوتاه مدت
تعداد جلسات مدیریت با سایر دست اندرکاران در سطح 

 منطقه

 شاخص بلند مدت
 اندرکاران برگزاری منظم جلسات مدیریت با سایر دست    -1
های    -2 طرح  تعداد  و  یافته  اختصاص  تسهیالت  میزان 

 حمایت شده تخصصی )کشاورزی، دامپروری، شیالت و ...(

 سطح محلی  -برنامه اقدام 

دست    -1 سایر  با  ارتباط  موثر  های  مکانیسم  تحلیل 
استان برای تسهیل   منطقه و  سطح  در  اجرایی  اندرکاران 

سازمانی   های  طرح   همسوسازی 
 انتقال نتایج جلسات محلی به سطح استانی -2

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

برگزاری جلسات با سایر دست اندرکاران برای کمک به    -1
ارتباطات  برای تسهیل همسوسازی  تسهیل  فراسازمانی  

سازمانی   های   طرح 
انتقال نتایج جلسات استانی به سطح ملی برای برنامه    -2

 ریزی

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

برای    -1 ملی  سطح  برگزاری جلسات با دست اندرکاران 

تسهیل ارتباطات فراسازمانی در راستای همسوسازی طرح  
 گزارش های سطح محلی و استانی های سازمانی  بر اساس  

 تهیه و ابالغ دستورالعمل همکاری فراسازمانی -2

 گام نخست زمان بندی سطح محلی

 گام دوم زمان بندی سطح استانی

 گام سوم زمان بندی سطح ملی

 توضیحات
برنامه اقدام در تمام سطوح با همکاری مشاور تسهیلگری  

 انجام می شود.

 بانک کشاورزیدر  دانشو موضوع  نفعانیجلب مشارکت ذ تیظرف: 83-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب ازیامت 



 
 

 

 129 دانشگاه زابل 

 

ال
سو

 

با دیگر سازمان ها در راسنای اسنفاده از  میزان تهامل سازمان 
ها و سیاست های آموزشی خود به  نظر جمهی برای توسهه برنامه

 اندازه است؟چه 

2 2 

توانایی سازمان در ترویج گفنگوی مداو  بی  مدیریت و کارکنان  
 در مورد نیازهای آموزشی در سازمان به چه میزان است؟

3 1 

توانایی سازمان در زمینه مشارکت دادن مدیران و کارکنان در 
 مماحث مرتم  با توسهه برنامه های آموزشی به چه میزان است؟

3 1 

تهداد و میزان تجهیزا  و فضاهای آموزشی مناسب در سازمان 
 شما چگونه است؟

4 0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

تعامل بین سازمانی در راستای توسعه برنامه های آموزشی  

 و دانش افزایی ذینفعان افزایش یابد.

 )فراسازمانی(تعداد جلسات آموزشی مشارکتی   شاخص کوتاه مدت

 شاخص بلند مدت
توسعه   راستای  در  ها  سایر سازمان  با  قراردادها  تعداد 

 برنامه های آموزشی و دانش افزایی ذینفعان

 سطح محلی  -برنامه اقدام 
فراسازمانی در راستای  تبیین سازکار مشارکت  ارزیابی و 

 توسعه برنامه های آموزشی  

 سطح استانی  -برنامه اقدام 
تامین اعتبار برنامه   و  راستای تایید  در  مکاتبات استانی 

 آموزشی

 تایید و تامین اعتبار برنامه آموزشی  سطح ملی  -برنامه اقدام 

 گام نخست زمان بندی سطح محلی

 گام دوم زمان بندی سطح استانی

 گام سوم زمان بندی سطح ملی

 توضیحات

از  خود را  آموزشی  برنامه های  ذینفعان بانک کشاورزی 
سایر سازمان های ذیربط دریافت می کنند و این نهاد می 
آموزشی  های  برنامه  در  همکار  و  حامی  بعنوان  تواند 

 مشارکت نماید.  

 

 

 

 

 

 بانک کشاورزیدر  پاسخگوییو موضوع  نفعانیجلب مشارکت ذ تیظرف: 84-3جدول 



 
 

 

 130 دانشگاه زابل 

 

 

 فاصله از حد مطلوب ازیامت

ال
سو

 

سازمان به چه میزان ظرفیت ایجاد سازکار پاسخگویی  مسئولیت  
 پذیری  به منظور جلب مشارکت ذیفهان را دارد؟

2 2 

توانایی سازمان در ارائه تصمیما  سازمانی به زبان محلی  ساده 
 سازی مفاهیق  به چه میزان است؟

4 0 

وجود و اثربخشی سازکار گفت و گو  جلسه  حضوری  مجازی  نامه 
 کنید؟..  بی  سازمان و ذینفهان را چگونه ارزیابی می

2 2 

کیفیت  شفافیت و مشارکت محور بودن  و تهداد جلسا  گفنگو  از  
 کنید؟ارزیابی مینفهان را چگونه هر طریقی  بی  سازمان و ذیع

2 2 

های  به چه میزان فرصت مناسب در بی  کارکنان برای بیان دیدگاه
 خود به مدیریت سازمان وجود دارد؟

3 1 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

مکانیسم های چابک رسیدگی به شکایات ذینفعان ایجاد  
 گردد.

 شاخص کوتاه مدت
)ابالغ های پیگیری(  نسبت اقدامات عملی صورت گرفته  

 به تعداد شکایات ثبت شده )مجازی، حضوری(

 کاهش تعداد شکایات ارجاع شده به سازمان شاخص بلند مدت

ایجاد زیرساخت مناسب در راستای اجرای برنامه اقدام   سطح محلی  -برنامه اقدام 
 سطح استانی  -برنامه اقدام  سطح ملی

 سطح ملی  -برنامه اقدام 
به   پاسخگویی  چابک  های  مکانیسم  ایجاد  و  ارزیابی 

 شکایات  

 زمان بندی سطح محلی
 گام دوم

 زمان بندی سطح استانی

 گام نخست زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 

 

 

 

 

 بانک کشاورزیدر  ترتیبات نهاییو موضوع  اندازارزیابی شرایط و تعین چشم تیظرف: 85-3جدول 



 
 

 

 131 دانشگاه زابل 

 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز  

ال
سو

 

های  توانایی سازمان در زمینۀ طراحی  مدیریت و تحلیل سیاست
 سازمانی به چه میزان است؟

2 2 

های انجا  شده سازمان از شرای  اثرگذار محیطی  بازار  تحلیل
 جا بوده است؟بهصنفی ...  به چه میزان درست و 

3 1 

کیفیت اقداما  مدیرینی در واکنه به شرای  بحرانی را چگونه 
 کنید؟ارزیابی می

3 1 

میزان قوانینی برای ارزیابی میزان پیشرفت سازمان در  به چه 
 های تهیی  شده وجود دارد؟مسیر چشق اندازه

2 2 

 طرح ظرفیت گستری

 

در   سازمان  اختیارات  مدیریت  حدود  و  طراحی  راستای 
 سیاست های منطقه ای افزایش یابد.

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

افزایش طرح های تسهیالتی متناسب با شرایط منطقه ای   شاخص کوتاه مدت
 شاخص بلند مدت )خصوصا در شرایط بحرانی(

استانی توسط   سطح محلی  -برنامه اقدام  در سطح  مکاتبات الزم  و  انجام مذاکرات 

اختیارات حداکثری    تفویضمشاور تسهیلگری در خصوص  
مدیریت سیاست   به سازمان مذکور در راستای طراحی و 

 های منطقه ای 

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 
و  تمرکززدایی  خصوص  در  ملی  سطح  در  تسهیلگری 

 اختیار تصمیم گیری منطقه ای  تفویض

 زمان بندی سطح محلی
 پس از احصاء نتیجه تسهیلگری در سطح ملی

 زمان بندی سطح استانی

 گام نخست زمان بندی سطح ملی

 توضیحات
می  منطقه ای  اختیارات مدیریت  حدود  با افزایش  بانک 
مرتبط   در راستای توسعه همراستا با سازمان های  تواند 

 )جهاد کشاورزی، امور عشایر، ... ( نقش آفرینی کند.

 

 

 

 استانبانک کشاورزی  در  رهبریو موضوع  اندازارزیابی شرایط و تعین چشم تیظرف: 86-3جدول 
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 مطلوبفاصله از حد  امتیاز

ال
سو

 

رهمری سازمان به چه میزان پنانسیل طراحی  مدیریت و تحلیل  
 های اجرایی را دارد؟ننایج طرح

2 2 

رهمری سازمان به چه میزان توانایی توسهه چشق اندار بلند مد  
 های اجرایی دارد؟و تدوی  اهدا  سازمانی برای طرح

2 2 

سیسنماتیک نقاط قو  توانایی رهمری سازمان در زمینه تحلیل 
و ضهف داخلی و فرصت ها و تهدیدهای خارجی سازمان به چه 

 میزان است؟

3 1 

میزان توانایی ای  را دارد که در مواجهه با چهرهمری سازمان به
و از  "باال به پایی "تغییرا  سازمانی بنواند در رویکردهای از 

 تهادل ایجاد نماید؟ "پایی  به باال"

3 1 

واکنه  که  دارد  را  میزان توانایی ای   چه  رهمری سازمان به 
 ها و تهدیدها در مواقع بحرانی نشان دهد؟مناسب به فرصت

3 1 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

در   آمد  راستای مدیریت کار  جامع در  های آموزشی  دوره 
 سطح مدیران سازمان اجرا گردد.

 شاخص )کوتاه مدت(
تغییرات  تعداد   ها،  فرایند  اصالحی  های  )ابالغ  تغییرات 

 سازمانی و ...(
 شاخص بلند مدت

تحلیل سازمانی و اولویت بندی نیازهای آموزشی مدیران    -1 سطح محلی  -برنامه اقدام 

تسهیلگری   مشاور   توسط 
 سطح استانی  -برنامه اقدام  گزارش نتایج جهت برنامه ریزی و اقدام به سطح ملی   -2

 تایید و تامین اعتبار   سطح ملی  -برنامه اقدام 

 زمان بندی سطح محلی

 گام نخست

 زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

 توضیحات
شاخص ها پس از برگزاری دوره های آموزشی سنجش می  

 شود.  

 

 

 

 استانانداز و موضوع دانش در بانک کشاورزی  ظرفیت ارزیابی شرایط و تعین چشم: 87-3جدول 
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 فاصله از حد مطلوب امتیاز

ال
سو

 

توانایی ارزیابی جامع از تجهیزا   سازمان شما به چه میزان 
 آموزشی موجود و مورد نیاز خود را دارد؟

4 0 

برنامه های توسهه   دانه و  چه میزان به  سازمان شما به 
آموزشی اولویت داده و آنرا در تمیی  چشق اندازها دخیل می  

 کند؟

2 2 

سازمان شما به چه میزان توانایی ارزیابی از سط  فهلی دانه 
تدوی  برنامه آموزشی بلند مد   برای موفقیت در سازمان  و 

 را دارد؟

3 1 

میزان بروز بودن بانک اطهعاتی  تجهیزا  آموزشی موجود  
 و مورد نیاز  در سازمان شما به چه اندزه است؟

4 0 

اسنفاده از نیروی منخصص با مسئولیت آموزشی در سازمان  
 شما به چه میزان است؟

2 2 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

  
  
  
  
  
  
  

  

 شاخص )کوتاه مدت(

 شاخص بلند مدت

 سطح محلی  -برنامه اقدام 

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

 زمان بندی سطح محلی

 زمان بندی سطح استانی

 زمان بندی سطح ملی

 توضیحات

با توجه به وظایف سازمانی، امکان توسعه این ظرفیت در سطح  
پروژه وجود   تعیین شده  فنی  محلی در راستای ظرفیت های 

 ندارد.  

 

 

 

 



 
 

 

 134 دانشگاه زابل 

 

 استانبانک کشاورزی  در  پاسخگوییو موضوع  اندازارزیابی شرایط و تعین چشم تیظرف: 88-3جدول 

 
 فاصله از حد مطلوب امتیاز

ال
سو

 

چشق تمیی   در  سازمان  سازکار توانایی  یک  ایجاد  برای  انداز 
 منسجق پاسخگویی را به چه میزان ارزیابی می کنید؟

2 2 

توانایی سازمان در زمینه طراحی و اسنفاده از یک سامانه منسجق  
 میزان است؟ها به چه برای ثمت و پردازش داده

2 2 

شده توس  سازمان از شرای   میزان درسنی تحلیل های انجا  
اثرگذار محیطی  بازار  صنفی ...  بر عملکرد پاسخگویی سازمان 

 کنید؟را چگونه ارزیابی می

3 1 

مدیرینی سازمان در واکنه به شرای  بحرانی   کیفیت اقداما  
بر  ها و تهدیدهای بوجود  پس از تحلیل فرصت آمده  که موثر 

 کنید؟ سازکار پاسخگویی سازمان بوده است را چگونه ارزیابی می

3 1 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

سازکارهای   توسعه  راستای  در  سازمانی  پتانسیل 

پاسخگویی متناسب با شرایط و نیازهای ذینفعان و دست  
 اندرکاران افزایش یابد.

 شاخص )کوتاه مدت(

اطالعات ذخیره شده )شکایات، آمار و اطالعات  حجم   -1
 منطقه ای(

 تعداد گزارش های تحلیلی -2
 تعداد پاسخگویی به ذینفعان -3

 شاخص بلند مدت
منطقه   معضالت  راستای  در  عملیاتی  اقدامات  تعداد 

 مستخرج از تحلیل های کوتاه مدت

 سطح محلی  -برنامه اقدام 

کارایی سازکار پاسخگویی موجود در  ارزیابی و تحلیل   -1
 ارتباط با ذینفعان

تدوین برنامه های ارتقا و توسعه سازکار پاسخگویی   -2
متناسب با سطح آموزشی و رفاهی ذینفعان )حضوری،  

 تلفن، اپلیکیشن، تارنما و ...(

 ملیتایید و تامین اعتبار و انجام مکاتبات مقتضی با سطح   سطح استانی  -برنامه اقدام 

 تایید و تامین اعتبار سطح ملی  -برنامه اقدام 

 گام نخست زمان بندی سطح محلی

 گام دوم زمان بندی سطح استانی

 گام سوم زمان بندی سطح ملی

 توضیحات

این طرح ظرفیت گستری و برنامه اقدام در سازکار   -1

 سازمانی باال به پایین امکان پذیر است.
ساختار سازمانی این طرح ظرفیت گستری می  با توجه   -2

 بایست در سطح استانی اجرایی گردد.

 

 

 



 
 

 

 135 دانشگاه زابل 

 

 استانبانک کشاورزی  در  ترتیبات نهادیو موضوع  ظرفیت سیاست و راهبرد: 89-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز  

ال
سو

 

زمینه تدوی  قانونی برای تهیه طرح های  اخنیار سازمان در  
 کنید؟اشنغالزایی را چگونه ارزیابی می

2 5/2 

میزان تاثیر تغییرا  اجنماعی  مانند افزایه مهاجر   فقر و ...   
 کنید؟در تصمیما  مدیرینی سازمان را چگونه ارزیابی می

3 5/1 

عادالنه و منصفانه قوانی  سازمانی خود را تا چه میزان مسنقل   
کنید؟  مثه قوانی  مرتم  با تنمیه و تشویق کارکنان  ارزیابی می

 مسائل ارتقا کارکنان و مسائل حماینی رفاهی 

3 5/1 

انداز کلی سازمان های بلند مد  در راسنای چشقوجود برنامه
 کنید؟چگونه ارزیابی می

2 5/2 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

قوانینی برای لزوم همسوسازی طرح ها و تسهیالت بانکی 

با اولویت های توسعه منطقه ای همراستا با سایر سازمان  
 های ذیربط تدوین گردد.

 شاخص کوتاه مدت
 تعداد طرح های متناسب سازی شده با سیاست های جدید

 شاخص بلند مدت

 - سطح محلی  -برنامه اقدام 

 سطح استانی  -برنامه اقدام 
امکان سنجی و تدوین سازکار متناسب در راستای اجرایی 

 سازی طرح با همکاری مشاور تسهیلگری

 تایید و ابالغ دستورالعمل سطح ملی  -برنامه اقدام 

 - زمان بندی سطح محلی

 گام نخست زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

 توضیحات
ساختار سازمانی و حدود اختیارات، تصمیم سازی  با توجه به  

 برای این طرح در سطح استانی و ملی صورت پذیرد.

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 136 دانشگاه زابل 

 

 استانبانک کشاورزی  در  رهبریو موضوع  ظرفیت سیاست و راهبرد: 90-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

و رهمری   اهدا   تمیی   توانایی  میزان  چه  به  سازمان 
های مشخص و کوتاه مد  بر اساس چشق انداز و فهالیت

 مأموریت سازمانی دارد؟
2 5/2 

همسوسازی منابع  توانایی  میزان  چه  به  رهمری سازمان 
 سازمانی با نیازها و اننظارا  ذینفهان را دارد؟

3 5/1 

توانایی ای  را دارد که میزان  رهمری سازمان به چه میزان 
تاثیر تغییرا  اجنماعی در عملکرد سازمانی را مد نظر قرار 

 دهد؟

3 5/1 

رهمری سازمان به چه میزان توانایی ای  را دارد که میزان  
 عملیاتی بودن اهدا  و راهمردهای سازمان را بهمود بخشد؟ 

2 5/2 

دارد که وجود رهمری سازمان به چه میزان توانایی ای  را  
های راهمردی بلند مد  برای توسهه ظرفیت سازمان  سیاست

 ارائه دهد؟

3 5/1 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

فراسازمانی در تبیین سیاست و  مشارکت کارگروه های  از 

ای  منطقه  های  اولویت  با  همراستا  سازمان  راهبردهای 
 استفاده گردد.

 شاخص )کوتاه مدت(
 های متناسب سازی شده با سیاست های جدیدتعداد طرح  

 شاخص بلند مدت

 - سطح محلی  -برنامه اقدام 

 سطح استانی  -برنامه اقدام 
امکان سنجی و تدوین سازکار متناسب در راستای اجرایی 

 سازی طرح با همکاری مشاور تسهیلگری

 دستورالعملتایید و ابالغ  سطح ملی  -برنامه اقدام 

 - زمان بندی سطح محلی

 گام نخست زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

 توضیحات
با توجه به ساختار سازمانی و حدود اختیارات، تصمیم سازی  

 برای این طرح در سطح استانی و ملی صورت پذیرد.

 

 

 

 

 



 
 

 

 137 دانشگاه زابل 

 

 استانبانک کشاورزی  در  و موضوع دانش ظرفیت سیاست و راهبرد: 91-3جدول 

 
 فاصله از حد مطلوب امتیاز

ال
سو

 

سازمان به چه میزان ظرفیت تدوی  اسنراتژی برای دسنیابی 
به چشق اندازهای آموزشی خود  تولید علق/آموزش سازمانی   

 را دارد؟
2 5/2 

با توانایی   منناسب  آموزش  نوع  تهیی   برای  سازمان 
 اندازهای آموزشی به چه میزان است؟چشق

3 5/1 

های سازمان خود را برای توسهه دانه و مهار  چگونه برنامه
ارزیابی می کنید؟  ارتقاء  رتمه بندی  جدول حقوقی  دوره های 

 آموزشی  دوره های ضم  خدمت و .. 

4 5/0 

 طرح ظرفیت گستری

 

  
  
  
  
  
  

  

 شاخص )کوتاه مدت(

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 شاخص کوتاه مدت

 شاخص بلند مدت

 سطح محلی  -برنامه اقدام 

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

 زمان بندی سطح محلی

 زمان بندی سطح استانی

ظرفیت در   وظایف سازمانی، امکان توسعه این  با توجه به 
سطح محلی در راستای ظرفیت های فنی تعیین شده پروژه 

 وجود ندارد.  

   زمان بندی سطح ملی

 توضیحات

ظرفیت در   وظایف سازمانی، امکان توسعه این  با توجه به 
سطح محلی در راستای ظرفیت های فنی تعیین شده پروژه 

 وجود ندارد.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 138 دانشگاه زابل 

 

 :استانبانک کشاورزی  در پاسخگویی و موضوع  ظرفیت سیاست و راهبرد: 92-3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 فاصله از حد مطلوب امتیاز

ال
سو

 

برای   پاسخگویی  سازکار  توسهه  زمینه  در  سازمان  ظرفیت 
سیاستشفا  اسنراتژیسازی  و  چگونه ها  را  سازمان  های 

 کنید؟ارزیابی می

2 5/2 

به چه میزان ساخنار و سازکار پاسخ گویی به ذینفهان در سازمان 
 وجود دارد؟

2 5/2 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 گستریطرح ظرفیت  

 

ایجاد شفافیت   سازمان در راستای  رسانه ای  برنامه های 
 عملکرد افزایش یابد.

 شاخص )کوتاه مدت(
 تعداد و استمرار و نظم برنامه های رسانه ای

 شاخص بلند مدت

 - سطح محلی  -برنامه اقدام 

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

اقدامات در سازمان  ارزیابی سازکار موجود اطالع رسانی    -1
تسهیلگری  مشاور  ...( با همکاری  و  عمومی  روابط   )ابزار، 

منظر محتوا، نوع   -2 از  رسانی  اطالع  برنامه های  تدوین 
 رسانه، کارشناس متخصص و ...

 تایید، تامین و ابالغ اعتبار سطح ملی  -برنامه اقدام 

 - زمان بندی سطح محلی

 نخستگام   زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

   توضیحات



 
 

 

 139 دانشگاه زابل 

 

 استانبانک کشاورزی  در ترتیبات نهادی و موضوع  ظرفیت بودجه ریزی و مدیریت و اجرا: 93-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

به چه   نظر شما سازمان  میزان توانایی تدوی  چارچوب  به 
های مرتم  را بندی طرححقوقی و نظارتی در راسنای بودجه

 دارد؟
2 5/2 

شغلی  محی  فساد  از  عاری  میزان  چه  به  سازمان  کاری 
 باشد؟می

2 5/2 

قوانی  مالی موجود سازمان به چه میزان در دسنیابی به اهدا  
 سازمان اثرگذارند؟

4 5/0 

سیاستمیزان   اولویتهمسویی  با  مالی  و های  های 
 کنید؟های سازمان را چگونه ارزیابی میظرفیت

4 5/0 

سیاست و  قوانی   نسمت به  مدیر  اشرا   های مالی میزان 
 کنید؟سازمان را چگونه ارزیابی می

4 5/0 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

 

 شاخص کوتاه مدت

 شاخص بلند مدت

 سطح محلی  -برنامه اقدام 

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

 زمان بندی سطح محلی

 زمان بندی سطح استانی

 زمان بندی سطح ملی

 توضیحات

ظرفیت در  این  توسعه  وظایف سازمانی، امکان  توجه به  با 

پروژه  فنی تعیین شده  سطح محلی در راستای ظرفیت های 
 وجود ندارد.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 140 دانشگاه زابل 

 

 استانبانک کشاورزی در رهبری و موضوع  ظرفیت بودجه ریزی و مدیریت و اجرا: 94-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

سازکار  ایجاد  توانایی  میزان  چه  به  سازمان  رهمری 
سیاست مدیریت  برای  برنامهمناسب  قوانی    و ها   ها 

دارد؟پرو ه  ها را 

3 5/1 

اولویت زمینه  در  رهمری  زمان توانایی  و  بندی  بندی 

ارزیابی   چگونه  را  سازمان  عملیاتی  و  مهق  اهدا  
 کنید؟می

4 5/0 

که  دارد  را  ای   توانایی  میزان  به چه  سازمان  رهمری 
های تخصصی ها را به کارگروهگیری درباره طرحتصمیق

 واگذار کنند؟

4 5/0 

که  دارد  را  ای   توانایی  میزان  به چه  سازمان  رهمری 

طرح اجرای  و برنامهکیفیت  کند؟ها   ها را مدیریت 
4 5/0 

سازمان به   دارد که به رهمری  ای  را  توانایی  چه میزان 

 انجا  بموقع طرح ها اقدا  کند؟
3 5/1 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

 

 شاخص )کوتاه مدت(

 شاخص بلند مدت

 سطح محلی  -برنامه اقدام 

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

 زمان بندی سطح محلی

 زمان بندی سطح استانی

 زمان بندی سطح ملی

 توضیحات

با توجه به وظایف سازمانی، امکان توسعه این ظرفیت در 
سطح محلی در راستای ظرفیت های فنی تعیین شده پروژه 
وجود ندارد. شایان ذکر است، برخی جنبه های این ظرفیت  

 یابد.همگام با ظرفیت سیاست و راهبرد می تواند توسعه  

 

 

 

 

 



 
 

 

 141 دانشگاه زابل 

 

 بانک کشاورزیدر دانش و موضوع  ظرفیت بودجه ریزی و مدیریت و اجرا: 95-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

سمت اجرای  به  مدیریت منابع  زمینه  در  سازمان  توانایی 
به   خود  مهار   و  دانه  توسهه  میزان اسنراتژی های  چه 

 باشد؟می

2 5/2 

مهار  در  دانه و  طرح های توسهه  به  بودجه  تخصیص 
 سازمان شما به چه میزان است؟

2 5/2 

برنامه تخصیصی سازمان برای توسهه  و بودجه  های دانه 
 باشد؟مهار  به چه اندازه می

2 5/2 

های آموزشی سابق سازمان به چه میزان طمق جدول برنامه
 زمانمندی اجرا شده است؟

3 5/1 

های ها در زمینه اجرای برنامهمشارکت سازمان با سایر ارگان
 باشد؟توسهه دانه و مهار  به چه میزان می

2 5/2 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

 

 شاخص )کوتاه مدت(

 شاخص بلند مدت

 سطح محلی  -برنامه اقدام 

 استانیسطح   -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

 زمان بندی سطح محلی

 زمان بندی سطح استانی

 زمان بندی سطح ملی

 توضیحات
در این ظرفیت می بایست همگام و هم راستا با طرح ظرفیت  

 گستری جلب مشارکت در موضوع اصلی دانش عمل شود.

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 142 دانشگاه زابل 

 

 بانک کشاورزیدر پاسخگویی و موضوع  ظرفیت بودجه ریزی و مدیریت و اجرا: 96-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب امتیاز 

ال
سو

 

ظرفیت سازمان در توسهه سازکارهای پاسخگویی در مدیریت  
 کنید؟مالی و اجرایی طرح های سازمانی را چگونه ارزیابی می

2 5/2 

را میزان   اشرا  مدیران بر مکانیز  های پاسخگویی سازمان 
 چگونه ارزیابی می کنید؟

4 5/0 

های پاسخگویی چگونه  مکانیز   به  سازمان  پایمندی  میزان 
 باشد؟می

3 5/1 

مکانیز  تصمیقوجود  که  میهایی  ملز   را  تا گیرندگان  کند 
مثال    دهند  به عنوان  را ارائه  قانون  دالیل تصمیما  خود 

 کنوانسیون  به چه میزان است؟

2 5/2 

برای ساده جلب  تهش  راسنای  در  بوروکراسی اداری  سازی 
 باشد؟رضایت ذینفهان به چه اندازه می

3 5/1 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

ایجاد سازکار مناسب در راستای ارائه و تشریح سیاست های  
به ذینفعان و دست  بودجه ریزی، مدیریت و اجرای طرح ها 

 اندرکاران

برنامه های رسانه ای )رسانه صوتی،    -1 شاخص )کوتاه مدت( و استمرار  تعداد 
راستای   ...( در  شبکه های اجتماعی و  تارنما و  تصویری،  
اجرایی  و  مدیریتی  های  برنامه   تشریح 

برنامه های رسانه ای )رسانه صوتی،    -2 و استمرار  تعداد 
راستای   ...( در  شبکه های اجتماعی و  تارنما و  تصویری،  

 های مالی  تشریح برنامه  

 شاخص بلند مدت

ارزیابی سازکار موجود اطالع رسانی اقدامات در سازمان   -1 سطح محلی  -برنامه اقدام 

 )... و  عمومی  روابط   )ابزار، 
محتوا، نوع   -2 منظر  رسانی از  اطالع  برنامه های  تدوین 

... و  متخصص  کارشناس   رسانه، 

 استانیتایید، تامین و ابالغ اعتبار در سطح   -3

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 تایید، تامین و ابالغ اعتبار سطح ملی  -برنامه اقدام 

 گام نخست زمان بندی سطح محلی

 3در راستای اقدام   -گام دوم   زمان بندی سطح استانی

 گام سوم زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 

 

 



 
 

 

 143 دانشگاه زابل 

 

 استانبانک کشاورزی در ترتیبات نهادی و موضوع  ظرفیت ارزشیابی: 97-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب ازیامت  

ال
سو

 

طرح پایه  ارزیابی و  زمینه  در  سازمان  چگونه توانایی  را  ها 
 کنید؟ارزیابی می

4 0 

چگونه ها را های ارزیابی طرحمیزان اسنفاده سازمان از شاخص
 کنید؟ارزیابی می

3 1 

های پاسخگویی به شکایا  مردمی ازعملکرد اسنفاده از سامانه
 کنید؟سازمان را چگونه ارزیابی می

2 2 

های انضماطی برای توانایی سازمان در زمینه تدوی  آیی  نامه
 کنید؟ها را چگونه ارزیابی میعملکرد مدیران اجرایی طرح

3 1 

ه 
نام
بر

دا 
اق

 

 طرح ظرفیت گستری

 

ایجاد سازکار پایش عملکرد کارشناسان ارزیاب طرح    -1

مقیاس   کوچک   های 
های    -2 طرح  ارزیابی  و  پایش  های  سیاست  بازنگری 

 توسعه ای خرد و کالن

مردمی   -1 شاخص کوتاه مدت شکایات  ثبت  کاهش   میزان 
 بلند مدتشاخص   میزان کاهش طرح های ناموفق )شکست خورده( -2

ارزیابی سیاست های پایش و نظارت سازمان بر طرح های   سطح محلی  -برنامه اقدام 

 سطح استانی  -برنامه اقدام  توسعه منطقه ای )خرد و کالن(

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

بازنگری و اصالح قوانین سازمانی در راستای افزایش  -1
عملکرد   موثر  پایش  و  ارزیاب کارآمدی   کارشناسان 

ارائه چارچوب اصالحی در خصوص سیاستهای پایش و    -2

 ارزیابی طرح های توسعه  

 زمان بندی سطح محلی
 گام نخست

 زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 144 دانشگاه زابل 

 

 در بانک کشاورزی استان رهبریو موضوع  یابیارزشظرفیت : 98-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب ازیامت  

ال
سو

 

توانایی طراحی سیسنمی برای  میزان  چه  به  رهمری سازمان 
 مدیریت و ارزیابی عملکرد مالی و عملیاتی سازمان را دارد؟

3 1 

ها و رهمری سازمان به چه میزان توانایی ای  را دارد که طرح
 منابع سازمان را همراسنا با اننظارا  ذینفهان مدیریت نماید؟

3 1 

رهمری سازمان به چه میزان توانایی ای  را دارد که مهیارهایی  
 به منظور بهمود عملکرد سازمان ایجاد نماید؟

4 0 

ها  مثه تهداد پرو ه های توانایی اجرایی سازمان در زمینه طرح
 کنید؟چگونه ارزیابی میبه ننیجه رسیده  را 

2 2 

میزان تأثیر عملکرد سازمان بر بهمود شرای  اقنصادی اجنماعی 
 کنید؟جوامع محلی  ملی و بی  المللی را چگونه ارزیابی می

3 1 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

 

 شاخص )کوتاه مدت(

 شاخص بلند مدت

 سطح محلی  -برنامه اقدام 

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

 زمان بندی سطح محلی

 زمان بندی سطح استانی

 زمان بندی سطح ملی

 توضیحات

با توجه به وظایف سازمانی، امکان توسعه این ظرفیت در  

سطح محلی در راستای ظرفیت های فنی تعیین شده پروژه  
 وجود ندارد.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 145 دانشگاه زابل 

 

 در بانک کشاورزی دانشو موضوع  یابیارزشظرفیت : 99-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب ازیامت 

ال
سو

 

ظرفیت ارزیابی خروجی میزان  چه  به  ننایج  سازمان  و  ها 
 خود را دارد؟ های توسهه دانه و مهار اسنراتژی

2 2 

توانایی سازمان برای پایه کارکنان در راسنای انجا  وظایف  
 محوله به چه میزان است؟

3 1 

فراوانی ابزارهای ارزیابی کیفیت عملکرد  وجود  جامهیت و 
 کارکنان در سازمان به چه میزان است؟

2 2 

از  پس  کارکنان  مهار   و  سط  دانه  مهیارهای ارزیابی 
شرکت در طرح های دانه افزایی سازمان را چگونه ارزیابی  

 کنید؟می

2 2 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

اصالح و بازنگری معیارها و سازکار ارزشیابی طرح های دانش  
مهارت   و و  علمی  توسعه  مستمر  پایش  راستای  در  افزایی 

 عملیاتی دست اندرکاران صورت پذیرد.

 - شاخص کوتاه مدت

 تعداد طرح های موفق و پایدار در منطقه   شاخص بلند مدت

ایجاد زیرساخت های متناسب با سازکار جدید ارزشیابی طرح   سطح محلی  -برنامه اقدام 
 سطح استانی  -برنامه اقدام  افزایی ابالغیهای دانش و مهارت 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

تحلیل کارآمدی معیارها و سازکار ارزشیابی طرح های دانش    -1
تسهیلگری   مشاور  توسط  افزایی  مهارت   و 

بازنگری و ارائه سازکار ارزشیابی طرح های دانش و مهارت    -2
 افزایی

 زمان بندی سطح محلی
 دومگام  

 زمان بندی سطح استانی

 گام نخست زمان بندی سطح ملی

   توضیحات
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 زابلدر بانک کشاورزی  پاسخگوییو موضوع  یابیارزشظرفیت : 100-3جدول 

 فاصله از حد مطلوب ازیامت 

ال
سو

 
 

تدوی  مکانیز  های پاسخگویی در ظرفیت سازمان در راسنای 
 بخه ارزشیابی طرح ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

2 2 

توانایی سازمان در زمینه تدوی  سازکار دریافت و رسیدگی به 
 باشد؟شکایا  مربوط به عملکرد سازمان به چه اندازه می

2 2 

های حماینی در راسنای حفظ حق اننقاد کارکنان وجود سیاست
 عملکرد مدیران و سایر اعضاء سازمان به چه میزان است؟از 

4 0 

های  اسنفاده از عملکرد چرخشی  یا جایگزینی  کارکنان در شغل
 حساس و فسادپذیر سازمان به چه میزان است؟

3 1 

های نظرسنجی رضایت مشنری در سازمان به  فراوانی سیسنق
 چه میزان است؟

2 2 

ارزیابی در سازمان به منظور تجزیه و های  وجود شاخص
های پاسخ داده شده و میزان تحلیل تهداد شکایا   شکایت

تهش سازمان برای جلب اعنماد عمومی را چگونه ارزیابی  
 کنید؟می

2 2 

دا 
 اق
مه
رنا
ب

 

 طرح ظرفیت گستری

 

دست   و  ذینفعان  نظرات  و  شکایات  از  اطالعاتی  بانک 
تحلیل و ارزیابی موثر و کارآمد عملکرد  اندرکاران در راستای  

 سازمان توسعه و یا ایجاد گردد.

 شاخص کوتاه مدت
 تعداد شکایات دریافتی منتج به احصاء نتیجه )افزایش(

 شاخص بلند مدت

تحلیل کارآمدی سازکار پاسخگویی فعلی از منظر   -1 سطح محلی  -برنامه اقدام 

ارزیابی، زیرساخت و ... و ارائه مکانیسم، فرآیند، معیار  
 راهکار با همکاری مشاور تسهیلگری

توسعه یا ایجاد زیرساخت ها و سایر ملزومات مورد نیاز   -2
 1متناسب با بند  

 سطح استانی  -برنامه اقدام 

 تایید و تامین اعتبار سطح ملی  -برنامه اقدام 

 زمان بندی سطح محلی
 گام نخست

 سطح استانیزمان بندی  

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

  توضیحات
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 کشاورزی توسعه در محور  هاهای عملکردی سازمانلیل ظرفیتتح -6-3

با طرح   5-3تا    1-3های  سرفصل های مرتم   سازمان  ننایج ارزیابی ظرفیت های عملکردی  به تشری  و تفسیر 

است. برای ای  منظور سازمان های ذیرب  در توسهه بخه  بر های توسهه منطقه ای ذیل محور کشاورزی کق آب پرداخنه 

و دامپزشکی   مثال: شهرسنان زابل   کشاورزی بر سازمان های خدماتی مانند بانک کشاورزی  و   شهرسنان زابل  مشنمل 

زابل    و اداره کل شیه  سیسنان و همچنی  جهاد کشاورزی شهرسنانسازمان های مدیرینی مانند جهاد کشاورزی اسنان  

سازمانی خدماتی قرار گرفنه-به عنوان  از آنجایی که ای  سازمان ها ذیل یک محور توسهه قرار  اند. مدیرینی مورد ارزیابی 

نظر محی    بهنری از  ارتماط با هق شرای   در  برخی موارد  می تواند در  گسنری آنها نیز  شده اند طرح های ظرفیت  داده 

مث دارد  توانمندساز ایجاد کنند. به عنوان  بانک کشاورزی که ارتماط مسنقیق با پرو ه های عملیاتی بخه کشاورزی  ال در 

بخه کشاورزی از نوع خدماتی است و نقه مدیرینی ندارد  اما با توجه به نیاز بهره برداران   اما ارتماط آن با بهره برداران 

ه با مدیریت اداراتی مانند جهاد کشاورزی   به آشنایی از سازکار و حمایت های بانکی از طرح های توسهه بخه کشاورزی ک

اجرا می شوند  ضرور  دارد بانک کشاورزی در طرح های ظرفیت گسنری توسهه آموزشی  سیاست   شیه  و دامپزشکی 

تجهیزاتی و غیره  در دیگر سازمان های ذیرب  مشارکت داشنه باشد.    گذاری  تدوی  برنامه آموزشی  

سنری ذیل یک ظرفیت عملکردی به هق مرتم  هسنند؛ ای  طرح ها با طرح به صور  کلی  طرح های ظرفیت گ

 همپوشانی ندارند اما می توانند مکمل همدیگر باشند.های ظرفیت گسنری در سایر ظرفیت های عملکردی  

سط    ظرفیت های عملکردی در  فهلی  و   5-2  جدول   4-2  جدول   3-2  جدول   2-2  جدولدر  سازمانی  وضهیت 

میانگی  ظرفیت های عملکردی هر سازمان    به  6-2جدول   بخه  ای   ارائه شده است. در  موضوعا  اصلی  در  تفکیک 

مورد بحث قرار می گیرد.  فهلی هر ظرفیت در    101-3جدول  محور کشاورزی  نشان می دهدها سازمان  ای  وضهیت   .را 

فهلی ظرفیت ها در سط  یکسانی  مقایسه میانگی  ظرفیت ها در محور توسهه نشان می دهد که به صور  کلی وضهیت 

ممک  است یک یا چند ظرفیت در سط  باالتری به نسمت  ها وجود دارد. در هر سازمان  است اما تفاوتهایی بی  سازمان 

فهلی ظرفیت ها و هم مورد نیاز  سایر ظرفیت ها باشند. تفاو  بی  سط   مطلوب بیانگر میزان کار  سط   فاصله از  چنی  

به توسهه است. از طرفی اولویت بخشی در طرح های ظرفیت گسنری را نیز مینوان به ظرفیت   در آن ظرفیت برای رسیدن 
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خاب  هایی در هر سازمان اخنصاص داد که وضهیت فهلی آنها نسمت به بقیه ظرفیت ها نامناسب تر است. المنه ای  یک انن

بازبینی شود.  قراردادی است و می تواند طمق نظر سایر دست اندرکاران 

 برعملکردی در سازمان های مرتبط با محور کشاورزی کم آبهای : وضعیت فعلی ظرفیت 101-3جدول 

جلب مشارکت   

 ذینفعان

ارزیابی شرایط و 

 اندازتعیین چشم  

تعیین سیاست ها و  

 راهبردها

بودجه ریزی،  

 مدیریت و اجرا
 ارزشیابی

 2/3 3/3 1/3 2/3 3/3 دامپزشکی زابل

 3 4/3 0/3 3/3 2/3 دامپزشکی هامون

 7/2 3 5/2 7/2 6/2 بانک کشاورزی

 6/2 3/3 9/2 8/2 9/2 جهاد کشاورزی هامون

 4/3 4/3 3/3 1/3 5/3 جهاد کشاورزی  نیمروز

 4/3 3/3 3/3 2/3 1/3 جهاد کشاورزی هیرمند

 1/3 1/3 2/3 4/3 5/3 جهاد کشاورزی  زابل

 3/3 3/3 3/3 3/3 7/3 جهاد کشاورزی  زهک

 8/3 7/3 9/3 4/3 6/3 اداره کل شیالت سیستان

 7/3 6/3 9/3 8/3 5/3 جهاد کشاورزی  استان

 2/3 3/3 2/3 2/3 3/3 میانگین در محور

 

در   سایر سازمان های ذیرب   بی   در  شهرسنان زابل  بانک کشاورزی  مشارکت  دارای    101-3جدول  ظرفیت جلب 

برای ارزیابی ظرفیت  طمق پرسشنامه  شاخص های جلب   پایی  تری  امنیاز می باشد. با توجه به اسنانداردهای تهیی  شده

بوده است؛ که می توان به خدماتی بودن ای  نهاد و ساخنار  مشارکت در بانک کشاورزی به نسمت سایر سازمان ها پاییننر 

 مدیرینی باال به پایی  آن بهنوان دو عامل مهق در پایی  بودن شاخص های ظرفیت جلب مشارکت آن اشاره کرد.

اد کشاورزی شهرسنان زهک علیرغق اینکه از نظر امکانا  ارتماطی با ذینفهان مشابه سایر ادارا  جهاد کشاورزی  جه

حوزه سیسنان است  اما توانسنه است در زمینه ارتماط با ذینفهان موفق تر عمل کند و طرح های ترویجی موفقی را به ثمر 

ای  نهاد باشد. در ارتماط با شهرسنان زهک باید برساند و ای  می تواند دلیل باالتر بودن امنیاز   ظرفیت جلب مشارکت در 
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و لذا تمایل   دارد  به ای  نکنه نیز توجه داشت که از نظر وضهیت آبی شرای  بهنری از سایر شهرسنان های حوزه سیسنان 

نیز بیشنر است.  ذینفهان برای فهالیت و درآمدزایی 

سازمان های مدیرینی مانند جهاد  راهمرد  و برنامهدر سه ظرفیت تهیی  سیاست و   ریزی  مدیریت و اجرا  و ارزشیابی 

ای   پنانسیل  اند که  داشنه  ها  سازمان  نسمت سایر  به  باالتری را  ظرفیت  سیسنان  شیه   اداره کل  و  اسنان  کشاورزی 

باید توجه   المنه  نشان می دهد.  منطقه ای  های   برای مدیریت سیاست  ها را  سط   سازمان  در  امنیازا   ای   داشت که 

توانمندساز صور  پذیرد.   سازمانی بدست آمده است و اهدا  بلند مد  توسهه ناحیه محور می بایست در ارتماط با محی  

 نو  یهایو انرژ  ستیزطیمحها در محور های عملکردی سازمانتحلیل ظرفیت -7-3

و انر بر پنانسیل های محیطزیست  بر بررسی  اجرای طرح های توسهه ممننی  سیسنان عهوه   ی های نو در حوزه 

های فنی و تکنیکال نیازمند ارزیابی سازمان های ذیرب  برای اطمینان از پایداری و موفقیت طرح در افق های بلند مد  

آنها بررسی   در ای  محور ظرفیت های عملکردی  سازمان های ذیرب   و انطماق اهدا     شدهنیز می باشد. لذا با شناسایی 

موجود نیز بررسی می شود.  و ن اجرایی با پنانسیل های سازمانی و فراسازمانی  فهلی  یازهای پرو ه  در صورتی که وضهیت 

نسمت به ارتقای در گزارش جامع ارزیابی ظرفیت  منناسب با برنامه اقدا  تدوی  شده ظرفیت ها مطلوب نماشد می بایست  

سازمانی که در ای  گزارش مورد ارزیابی قرار گرفنه اند  تهداد    33ان ظرفیت موردنظر در سازمان مربوطه اقدا  شود. از می

به صور  مسنقیق   9 سازمان در طرح های توسهه ممننی بر پنانسیل های محیطزیست و انر ی های نو در حوزه سیسنان 

تشخیص آنها نشان داده شده است.اند و در  داده شده  اثرگذار  فهلی ظرفیت های عملکردی  بر اساس ای  جدول    وضهیت 

شهرسنان های هیرمند و زابل و همچنی  امور عشایر شهرسنان زابل   و آبخیزداری  منابع طمیهی  دارای پایی  تری  ادارا  

ذینفهان هسنند.   مشارکت  نیازمند  ظرفیت جلب  ای  ادارا   در  مشارکت محور  ارائه طرح های توسهه  شرایطی  در چنی  

ظرفیت   افزایه  برای  مشاتوجه  ذینفهانجلب  باشد.    رکت  می  ادارا   آن  زیست در  محی   حفاظت  سازمان  مقابل  در 

با ای  محور   باقی سازمان های مرتم   بهنری به نسمت  شرای   ها دارای  از ظرفیت  بسیاری  اسنان در  زابل و  شهرسنان 

ش  زیست  محی   یا ادارا   سازمان  بخه که  با ای   مرتم   در طرح های  مینوان  ای  رو   از  باشند.  بهنوان  می  هرسنانی 

شناسایی می شوند هزینه کمنری برای افزایه ظرفیت های عملکردی در نظر گرفت.  اصلی   دسناندرکار 
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منطقه می رود  اننظار  اینکه  علیرغق   شرکت آب  باالیی باشند   دارای ظرفیت های عملکردی  سازمان های اسنانی 

  مناسمی نیست. برای بررسی ای  موضوع می بایست گزارش   ریزی  مدیریت و اجرا دارای امنیازای اسنان در ظرفیت بودجه

ای  ظرفیت    ظرفیت  ارزیابی  جامع بخشی از  شود تا مشخص گردد در چه  بررسی  در    می باشد.دارای ضهف  ای  سازمان 

طرح یا پرو ه اجرایی ذیل محور محی  زیست تهریف شده باشد که ارتماط مسنقیق با شرکت آب منطقه اگر   چنی  شرایطی

شود و طرح ای  اسنان برای مدیریت و اجرا داشنه باشد می بایست ظرفیت مذکور در ای  سازمان به صور  کامل بررسی 

دنمال شود.  های ظرفیت گسنری و برنامه اقدا  آن برای توسهه ظرفیت در کنار باقی اهدا  طرح یا پرو ه اجرایی 

ای  بخه ننایج    شایان ذکر است که جداول  تحلیل  چهار     102-3جدول    ماننداز  بر اساس  ظرفیت را  میانگی  

اما تصویر کلی ظرفیت های عملکردی در    ارائه نمیدهندنمایه می دهد و تفسیر دقیقی از شرای  ظرفیت    موضوع اصلی

مثالی دی سازمان های ذیل محور توسهه را نشان می دهد. گر از ای  بخه می توان به ای  نکنه اشاره کرد که به عنوان 

شده در   مشاهده  ظرفیت های عملکردی  اساس  با بر  مد   بلند  طرح های  اجرای  برای  برنامه ریزی  ها  سازمان  ای  

بودجهریزی    و راهمرد   محوریت ظرفیت های فنی پرو ه سیسنان می بایست در سط  اسنانی  که ظرفیت تهیی  سیاست 

مدیریت باال مدیریت و اجر دنمال شود. در ننیجه در قالب فهلی  باالتری مشاهده می شود   ا و همچنی  ظرفیت ارزشیابی 

به پایی  اقداما  و هماهنگی های مورد نیاز برای اجرای طرح مورد نظر صور  خواهد پذیرفت. اما بخشی از اهدا  پرو ه  

پایدار بر اساس تقویت تما  مولفه  به توسهه  مهطو   ای  مولفه ها تقویت ظرفیت  سیسنان  های توسهه است که یکی از 

شرایطی توجه به جزئیا  ننایج ارزیابی ظرفیت در هر سازمان و تصمیق گیری برای اولویت   های سازمانی است. در چنی  

برای هموار ساخن    و ساخناری  از اقداما  اولیهبخشی  بخشی به طرح های ظرفیت گسنری مینواند     دفنر پرو ه سیسنان 

 مسیر توسهه پایدار در حوزه سیسنان باشد.
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 نو یهایو انرژ ستیزطیوضعیت فعلی ظرفیت های عملکردی در سازمان های مرتبط با محور مح: 102-3جدول 

جلب مشارکت  

 ذینفعان

ارزیابی شرایط و 

انداز  تعیین چشم 

تعیین سیاست  

 راهبردهاها و 

ریزی،  بودجه 

 مدیریت و اجرا
 ارزشیابی

 6/2 9/2 7/2 1/3 7/2 منابع طبیعی و آبخیزداری هیرمند 

 9/2 4/3 3/3 2/3 6/2 منابع طبیعی و آبخیزداری زابل

 5/3 7/3 5/3 7/3 6/3 حفاظت محیط زیست زابل

 3 3/3 1/3 3/3 3/3 امور آب هامون

 2/3 1/3 1/3 1/3 4/3 معاونت آب سیستان

 3/2 6/2 6/2 3/2 8/2 امور عشایر زابل

 7/3 8/3 6/3 9/3 4 حفاظت محیطزیست استان

 6/3 6/3 4 8/3 7/3 منابع طبیعی و آبخیزداری استان 

 5/3 2/3 5/3 6/3 5/3 شرکت آب منطقه ای استان

 1/3 3/3 3/3 3/3 3/3 میانگین

 

 مرز، بازرگانی و صنعتها در محور های عملکردی سازمانتحلیل ظرفیت -8-3

مطابق جدول   بازرگانی و صنهت  مرز   محور  و سازمان های تاثیرگذار در  شوند. المنه همانطور   3ادارا   مهرفی می 

مانند  موارد  برخی  و در  بوده  شده محدود  های ارزیابی  سازمان  تهداد  شد   اشاره  ای  گزارش  هایی ابندایی  بخه  که در 

هایی مانند گمرک  مرزبانی و بسیاریمحور حاضر   بایست    سازمان  مواردی می  نشده باشند. در چنی   ارزیابی  دیگر وارد 

شرای  کلی حاکق بر  توانمندساز  محی   ارزیابی ظرفیت ها در بخه  و یا به کمک  لیست اننخاب شود  مشابه در  سازمان 

و فرمانداری ه  ظرفیت ها را بررسی کرد. اسنانداری  ا که نقه سازمان هایی مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی اسنان  

ای  محور را   گذار در   دارند نیز در تحلیل کلی ظرفیت ها لحاظ شده اند. مدیرینی و سیاست 

منغییر می باشد  امنیاز   وضهیت فهلی ظرفیت ها در اداره صنهت  مهدن و تجار  شهرسنان زابل در محدوده منوس  

مهدن و تجار  اسنان نیز در شرای  ن 5در طیف    3 سمنا مشابهی قرار دارد. هر چند سازمان اسنانی  گانه . سازمان صنهت  

اما باید با بررسی گزارش جامع ارزیابی ظرفیت علت   باالتری است   دارای حدود اخنیارا     توفیق بیشنر به صور  طمیهی 
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به ای  وسیله می توان طرح های ظرفیت گسنری اداره شهرسنانی در برخی ظرفیت ها از مرکز اسنانی خود را بررسی کرد. 

سازمان   باید به ای  نکنه نیز توجه داشت که برخی  اولویت بندی کرد. المنه  سازمان ذیرب   بر اساس  نیز در ای  محور  را 

و  محور کسب  می تواند در  تجار   که  و  مهدن  مانند اداره صنهت   باشند  دخیل  محورهای منهددی  ها ممک  است در 

باشد  از اینرو اولویت بندی د کارهای نوی  از تحلیل کلی سازمان ها صور   اثرگذار  ر اجرای برنامه اقدا  می بایست پس 

 پذیرد.

 وضعیت فعلی ظرفیت های عملکردی در سازمان های مرتبط با محور مرز، بازرگانی و صنعت: 103-3جدول 

جلب مشارکت  

 ذینفعان

ارزیابی شرایط و 

تعیین چشم  

 انداز

تعیین سیاست ها  

 و راهبردها

ریزی،  بودجه 

 مدیریت و اجرا
 ارزشیابی

 8/2 8/2 3/2 2/2 9/2 بخشداری هیرمند

 5/3 2/3 3 2/3 5/3 صنعت، معدن و تجارت زابل

 3/3 5/3 3/3 7/3 8/3 فرمانداری هیرمند

 4/3 2/3 3 2/3 1/3 صنعت، معدن و تجارت استان

 8/3 8/3 8/3 7/3 9/3 ریزیبرنامهسازمان مدیریت و  

 4/3 3/3 1/3 2/3 4/3 در محور  میانگین

 

صنایع دستی، گردشگری و   محور در  سازمان ها  عملکردی  ظرفیت های  تحلیل -9-3

 فرهنگ

محور است. شایان ذکر  ای   ها در  اثرگذارتری  سازمان  از  تابهه آن  ادارا   گردشگری و  فرهنگی و  میراث  سازمان 

ای   توسهه در  در ایجاد  ها  فرمانداری ها و بخشداری ها و بسیاری ادارا  دیگر مینوانند  اننظامی  شهرداری  است مراکز 

موثر باشند. بنیاد مسک  انقهب اسهمی   می کند و از  محور  اجرا  هایی است که طرح های هادی روسنایی را  از سازمان 

سایر  نیز مانند  ای  محور  در  میانگی  ظرفیت های عملکردی  موثر است.  بر گردشگری در روسناها  اقداما  آن  ای  رو 

  میراث اداره    ارزیابیمحورها در حد منوس  است و ضرور  دارد طرح های ظرفیت گسنری در تمامی محورها دنمال شود.  
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نشان می دهد که ای  سازمان در ظرفیت جلب مشارکت ذینفهان پنانسیل های باالتری نسمت  زابل  گردشگری و فرهنگی

به سایر ظرفیت ها دارد. از ای  رو  طرح  های توسهه در ای  محور می تواند با اتکا به نقاط قو  سازمانی در ای  ظرفیت  

 آن طرح های ظرفیت گسنری با جدیت بیشنری دنمال شوند.  برنامه ریزی شده و برای نقاط ضهف

 وضعیت فعلی ظرفیت های عملکردی در سازمان های مرتبط با محور صنایع دستی، گردشگری و فرهنگ:104-3جدول 

جلب مشارکت  

 ذینفعان

ارزیابی شرایط 

و تعیین چشم  

 انداز

سیاست  تعیین  

 ها و راهبردها

ریزی،  بودجه 

مدیریت و 

 اجرا

 ارزشیابی

 4/2 3/3 9/2 9/2 1/3 میراث فرهنگی و گردشگری زابل

 3 3 9/2 3 3 بنیاد مسکن زابل

 5/3 6/3 9/3 6/3 4/3 میراث فرهنگی و گردشگری استان

 3 3/3 3/3 2/3 2/3 میانگین

 

  یخانگ یکارهاکسب و   محور  در  سازمان ها  عملکردی  هایظرفیت  تحلیل -10-3

 و نوین

که   نقه   105-3جدول  همانطور  با  اجنماعی  رفاه  و  کار  تهاون   اداره  به همراه  خدماتی  ادارا   دهد  می  نشان 

یکی از پیچیدگی های طرح های اجرایی ذیل ای  محور می تواند مشنرک   خدماتی در ای  محور قرار گرفنه اند.-مدیریت

ها با شرایطی   بودن طرح  و در چنی   داد  را افزایه خواهد  سازمان های اثرگذار  تهداد  باشد  زیرا  محورهای توسهه  سایر 

تواند از طریق  می  توسهه  مسیر  سرعت حرکت در  برای افزایه  ها  گسنری سازمان  توازن در طرح های ظرفیت  ایجاد 

به طرح های ظرفیت گسنری در بخه محی  توانمندساز صور  گیرد.    پرداخن  

و تا حدودی در   اسنان  مناسب فهلی ظرفیت ها در کمینه امداد اما  خمینی  ای  محور وضهیت  از نکا  برجسنه در 

است . باال بودن سط  فهلی ظرفیت ها بیانگر وجود پنانسیل سازمانی برای همسو سازی اهدا  سازمان مذکور  شهرسنان 

به هد  برای رسیدن  مثال با توجه   با ایده  نظرا  و اهدا  پرو ه سیسنان  بهنوان  است.  توسهه پایدار درمنطقه سیسنان 

باال است  ای  سازمان می تواند  امداد اسنان  به اینکه ظرفیت جلب مشارکت و  ظرفیت تهیی  سیاست و راهمرد در کمینه 
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یری کرده پس از آشنایی با اهدا  پرو ه سیسنان و طرح های اشنغال زایی برنامه ریزی شده به صور  مسنقیق تصمیق گ

و وارد همکای با دفنر پرو ه شود و از ظرفیت های یاد شده برای ایجاد توسهه در ای  محور اسنفاده کند. در چنی  شرایطی  

گسنری با ظرفیت  مرتم   و زمان   هزینه های  مالی  از  تواند    برخی  می  مذکور  سازمان  ها هزینه   برایدر  سایر سازمان 

 .شود

 یخانگ یوضعیت فعلی ظرفیت های عملکردی در سازمان های مرتبط با محور کسب و کارها:105-3جدول 

جلب مشارکت  

 ذینفعان

ارزیابی شرایط 

و تعیین چشم  

 انداز

تعیین سیاست  

 ها و راهبردها

ریزی،  بودجه 

مدیریت و 

 اجرا

 ارزشیابی

 1/3 5/3 7/3 8/3 3 بهزیستی زابل

 7/3 6/3 3/3 8/3 6/3 کمیته امداد امام خمینی )ره( زابل

 3/3 2/3 2/3 5/3 6/3 تعاون، کار و رفاه اجتماعی زابل

 9/3 8/3 9/3 4 4 کمیته امداد امام خمینی )ره( استان

 5/3 5/3 5/3 8/3 5/3 میانگین

 

 گستری در سطح سازمانی های ظرفیترحخالصه ط -11-3

شده در ای  گزارش نحوه اسنفاده از ننایج ارزیابی ظرفیت تشری  شد  طرح های ظرفیت همانطور که در مثال ذکر  

و به کار برده شودشده میگسنری و برنامه اقدا  تنظیق . طرح های پیشنهادی  بایست به صور  یک بسنه کامل مطالهه 

برخی مو ارد ای  نکنه در بخه توضیحا  هر در هر یک از ظرفیت ها می تواند با باقی ظرفیت ها در ارتماط باشد که در 

ظرفیت تنظیق شده است.  -طرح یادآوری شده است. در برخی موارد نیز طرح ها مسنقه برای ارتقا ظرفیت در یک موضوع

تا حدودی   اسنان  و  شهرسنان  مخنلف  سطوح  و  های مخنلف  سازمان  بی   موارد  بسیار  در  گسنری  طرح های ظرفیت 

ممنای طرح توسه  هایی در  طرح  در  شماهت  شماهت در کلیت  ای   بر اساس  دارند   طرح های ظرفیت    106-3جدول  ه 

برای آشنایی با کلیت برنامه  شده اند تا مطالهه اولیه طرح ها  ترکیب  پیشنهادی برای سازمان ها به صور  خهصهگسنری 

دفنر کارفرما قرار گرفنه است. Excelای  جدول به صور  فایل اقدا  امکان پذیر باشد.    نیز در اخنیار 
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 گستری در سطح سازمانیهای ظرفیتچکیده طرح: 106-3جدول 

ی
صل
ع ا
ضو
مو

 

 

 ظرفیت عملکردی

جلب مشارکت  

 ذینفعان

ارزیابی شرایط و 

 تعیین چشم انداز

تعیین سیاست و  

 راهبرد

بودجه ریزی،  

 مدیریت و اجرا
 ارزشیابی

ی
هاد
  ن
یما
ترت

 

ی
نر
گس
ت 
رفی
 ظ
رح
ط

 

راسنای    -1 در  قوانینی 
و  مطالها   تقد   الزا  
اقداما  اجنماعی طرح ها 
بر اقداما  فنی و اجرایی  
گردد.  تدوی  

مدیریت  بخه    -2
ساخنار  در  اجنماعی 
سازمانی ایجاد و یا تقویت  

 شود.
حدود اخنیارا  ادارا    -3

راسنای   در  شهرسنان 
و  طرح  قوانی    تدوی  
هایی برای بهمود   برنامه 
مشارکت ذینفهان افزایه 

 یابد.

بازبینی و پایه دوره  -1
ای طرح ها و تصمیما   
سازمان  مدیرینی 
شرای    در  بخصوص 

پذ  انجا    یرد.بحرانی 
حدود اخنیارا  ادارا    -2

راسنای  در  شهرسنان 
مدیریت   و  طراحی 
ای  سیاست های منطقه 

 افزایه یابد.

سازمان  اخنیارا   حدود 
سیاست   راسنای  در 
سازکار  تدوی   و  گذاری 
برای   قانونی  و  حقوقی 
منناسب سازی طرح های 
باالدسنی   ای  توسهه 
شرای    با  بزرگ مقیاس 
منطقه و ارائه طرح های 

ه منطقه ای افزایه توسه
 یابد.

سازمانی   اخنیارا   حدود 
در  اسنانی   و   محلی 
ریزی    بودجه  راسنای 
طرح   اجرای  و  مدیریت 
مقیاس  بزرگ  های 
منطقه  توسهه  باالدسنی 

 ای افزایه یابد.

توسهه  ایجاد و پایمندی  -1
- به سازکار ارزشیابی علمی

فازبندی  مالی  و  تخصصی 
توس    ها  طرح  شده 

نظارتی باالدسنی    نهادهای 
های  محوریت کارگروه  با 
فراسازمانی  در  تخصصی 
 طرح های بزرگ سازمانی  

پایه   -2 سازکار  ایجاد 
ارزیاب   کارشناسان  عملکرد 
مقیاس  کوچک   طرح های 

بازنگری سیاست های   -3
ارزیابی طرح های  پایه و 

 توسهه ای خرد و کهن

 
مد
اه 
کوت
ص 

اخ
ش

 

تهداد جلسا  مردمی   -1
طرح   و پیرامون  ها 

روی   پیه  اقداما  
   2و    1سازمان  طرح  

منظق   -2 برگزاری 
جلسا   ترویجی   
...  با ذینفهان   مشورتی و 
   3 طرح  

تهداد ابزار و بسنرهای    -3
آگاهی   و  رسانی  اطهع 
رسمی    بخشی  تارنمای 
کنابچه  حضور رسانه ای  

  3بروشور و ...    طرح  

و   -1 ها  طرح  تهداد 
مدیرینی   بازبینی  اقداما  

های   ابهغ  تهداد  و  شده 
  1تغییرا   طرح  

های   -2 طرح  افزایه 
تصویب شده  ای  منطقه 
و  بحرانی  شرای    در 

  2عادی   طرح  

های   -1 طرح  تهداد 
باال  منناسب سازی شده 

 دسنی  
های   -2 طرح  تهداد 

 تصویب شده منطقه ای

های    -1 طرح  تهداد 
باال  منناسب سازی شده 

 دسنی  
های  -2 طرح    تهداد 

 تصویب شده منطقه ای

ثمت   -1 کاهه  میزان 
طرح   از  مردمی  شکایا  
منطقه بنایی  زیر   های 

میزان کاهه طرح های   -2
 ناموفق  شکست خورده 

ص 
اخ
ش

 
مد
د 
بلن

 

ذینفهان   مشارکت  میزان 
 در طرح ها  و جلسا  

منطقه  های  طرح  تهداد 
موفق  و  شده  اجرا  ای 

  پایداری طرح 

   
قدا
ه ا
نام
بر

- 
   
سط

ی
حل
م

 

و  مذاکرا   انجا  
سط    در  الز   مکاتما  
مشاور  توس   اسنانی 
خصوص   در  تسهیلگری 
اخنیارا   تفویض 

و  مذاکرا   انجا  
سط    در  الز   مکاتما  
مشاور  توس   اسنانی 

در خصوص   تسهیلگری 
اخنیارا   تفویض 

- 

و   -1 سازکار  تحلیل 
اخنیارا   حدود  تمیی  
مورد نیاز در راسنای طرح  
با  گسنری  ظرفیت 
مشاور  همکاری 

و   -1 سازمانی  تحلیل 
فراسازمانی ذینفهان و دست  
طرح   با  مرتم   اندرکاران 
توس    منطقه  توسهه  های 
تهیی    تسهیلگری و  مشاور 
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ی
صل
ع ا
ضو
مو

 

 

 ظرفیت عملکردی

جلب مشارکت  
 ذینفعان

ارزیابی شرایط و 
 تعیین چشم انداز

تعیین سیاست و  
 راهبرد

بودجه ریزی،  
 مدیریت و اجرا

 ارزشیابی

ادار   به  حداکثری 
راسنای   در  شهرسنان 
تدوی  قوانی  و چارچوب  
ارتماط با ذینفهان منناسب  

 با شرای  منطقه ای

سازمان   به  حداکثری 
مذکور در راسنای طراحی  
مدیریت سیاست های  و 

 منطقه ای

 تسهیلگری
نیازسنجی    -2 و  تحلیل 

انسانی   نیروی  جذب 
با  منناسب  و  منخصص 

با طرح ظرفیت گ سنری 
مشاور  همکاری 
انجا   و  تسهیلگری 
مذاکرا  و مکاتما  برای  
 اخذ مجوزهای مربوطه

تخصصی  های  کارگروه 
از  منشکل  فراسازمانی  
اسنانی   محلی   کارشناسان 

 یمل
های   -2 سیاست  ارزیابی 

بر  نظار  سازمان  و  پایه 
طرح های توسهه منطقه ای 

  خرد و کهن 

   
قدا
ه ا
نام
بر

- 
ی
نان
 اس
ط 
س

 

منناسب سازی   و  توسهه 
زیرساخت های مدیرینی  
و اجرایی در راسنای تقد  
اجنماعی   های  برنامه 

 طرح ها

سازمانی  ساخنار  ارزیابی 
سازکار  در راسنای ایجاد 
بازبینی و پایه دوره ای 
تصمیما    و  ها  طرح 
مشاور  توس   مدیرینی 

 تسهیلگری

تمیی    و  سازکار  تحلیل 
اخنیارا  مورد نیاز  حدود 
و  محلی  سط    در 
اسنانی  در راسنای طرح  
با  گسنری  ظرفیت 
مشاور  همکاری 

 تسهیلگری

   
قدا
ه ا
نام
بر

- 
ی
 مل
ط 
س

 

تسهیلگری در سط     -1
الزا    خصوص  در  ملی 
تدوی  قوانی  در راسنای  
و اقداما    تقد  مطالها  
بر   ها  طرح  اجنماعی 
اجرایی   و  فنی   اقداما  

تمیی  سازکار اجرایی    -2
مرتم   بهنوان مثال ایجاد 
تخصصی  کارگروه 
مهاونت   ذیل  اجنماعی 
ترویج و یا ایجاد مدیریت  
مسنقل    اجنماعی 

ر سط   تسهیلگری د  -3
خصوص   در  ملی 
تفویض   و  تمرکززدایی 
گیری   تصمیق  اخنیار 
ادارا   به  ای  منطقه 
   3شهرسنان  طرح  

 تدوی  و ابهغ قوانی   -4

تسهیلگری در سط     -1
لزو   خصوص  در  ملی 
سازکار  تقویت  یا  ایجاد 
بازبینی و پایه دوره ای 
تصمیما    و  ها  طرح 

 مدیرینی
تسهیلگری در سط     -2

خصوص  در  ملی 
تفویض تمرکز و  زدایی 

گیری   تصمیق  اخنیار 
ادارا   به  ای  منطقه 

 شهرسنان  
 تدوی  و ابهغ سازکار  -3

تسهیلگری در سط     -1
ملی در خصوص تفویض  
به  درخواسنی  اخنیارا  
اسنانی   و  محلی   سط  

 بررسی  تایید و ابهغ -2

تسهیلگری در سط     -1
ملی در خصوص تفویض  
به  درخواسنی  اخنیارا  
اسنانی   و  محلی   سط  

در   -2 تسهیلگری 
مجوز   کسب  راسنای 
انسانی   نیروی  جذب 
ادارا   نیاز  با  منناسب 

 شهرسنانی
 بررسی  تایید و ابهغ -3

سط     -1 در  تسهیلگری 
ایجاد  خصوص  در  ملی 
فهالیت  حقوقی  سازکار 
تخصصی  های  کارگروه 

 راسازمانی  ف
اصهح   -2 و  بازنگری 

راسنای   قوانی  سازمانی در 
پایه  و  کارآمدی  افزایه 
کارشناسان  عملکرد  موثر 

 ارزیاب
چارچوب اصهحی    -3 ارائه 

سیاسنهای   خصوص  در 
ارزیابی طرح های  پایه و 

 توسهه

ی  
ند
ن ب
زما

ی
حل
  م
سط

 

 گا  نخست گا  نخست گا  نخست گا  نخست گا  دو 

ی  
ند
ن ب
زما

ی
نان
 اس
ط 
س
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حا
ضی
تو

 

با افزایه حدود اخنیارا  
ای    شهرسنانی   ادار  
واحد  عنوان  به  ادارا  
اجرایی   و  گیر  تصمیق 
نقه آفرینی   ای  منطقه 
ادارا   و  کرد  خواهند 
نظارتی  نقه  اسنانی 

 بههده خواهند داشت.

افزایه حدود اخنیارا   با 
ای   شهرسنانی   ادار  
واحد  عنوان  به  ادارا  
اجرایی   و  گیر  تصمیق 
آفرینی   نقه  ای  منطقه 
ادارا   و  کرد  خواهند 
نظارتی  نقه  اسنانی 

 بههده خواهند داشت.

- 

در ای  سازکار ادارا   -1
بودجه  به  بنا  محلی 
سازمان  از  ابهغی 
بودجه  صرفا  باالدسنی 
طر  با  منناسب  ح  ریزی 

را  خود  ای  منطقه  های 
انجا  می دهد و همچنان  
موجود   سازکار  در 
مدیرینی در کشور فهالیت  
کرد.     خواهند 

ای  ظرفیت همگا  با   -2
ظرفیت ارزشیابی در جنمه  
ارتقا  مالی  مخنلف  های 

 خواهد یافت.

- 

ی
مر
ره

 

ی
نر
گس
ت 
رفی
 ظ
رح
ط

 

مدیریت   فهال  ارتماط 
سازمان با ذینفان و دست  
 اندرکاران افزایه یابد.

دوره های آموزشی جامع 
مدیریت کار  راسنای  در 
مدیران  سط   در  آمد 

 سازمان اجرا گردد.

نقه   سازمان  مدیریت 
در  ای  منطقه  مدیران 
همسوسازی   راسنای 
نیازها و  منابع سازمانی با 
اننظارا  ذیفهان و توسهه 
ظرفیت راهمردی سازمان  

 را افزایه دهد.

و توسهه     -1 اصهح 
های   کارگروه  ایجاد 
فراسازمانی در  تخصصی 
بهره   افزایه  راسنای 
سیاست   مدیریت   وری 
های   ها  قوانی  و پرو ه 

 سازمانی.
اخنیارا    -2 حدود 

در  سازمان  مدیریت 
بندی  اولویت  خصوص 
اجرای طرح های توسهه 

 ای افزایه یابد.

مدیریت   اخنیارا   حدود 
سازمان  محلی و اسنان  در 

تو ارائه زمینه  و  سهه 
مهیارهای ارزیابی طرح ها و 
عملیاتی  و  مالی  عملکرد 
شرای    با  منناسب  سازمان 

 منطقه ای افزایه یابد.  

  
مد
اه 
کوت
ص  

اخ
ش

 

تیق   -1 جلسا   تهداد 
با  سازمان  مدیرینی 
سط  منطقه  ذینفهان در 
اسنان  و 

تیق   -2 جلسا   تهداد 
با  سازمان  مدیرینی 

 سازمان های ذیرب 

تغییرا   ابهغ های  تهداد 
ها   فرایند  اصهحی 
 تغییرا  سازمانی و ... 

مشارکت   ذینفهان  تهداد 
های  طرح  در  کننده 

 توسهه منطقه ای 

اسنمرار    -1 و  تهداد 
برگزاری جلسا  کارگروه  
تخصصی   های 

در   -2 طرح های  تهداد 
 دست بازبینی در کارگروه  

پایدار  -1 طرح های   تهداد 
های   -2 شاخص  رشد 

 دی ذینفهاناقنصا

د 
بلن
ص 

اخ
ش

 
مد

 

جلسا   منظق  برگزاری 
با  مدیرینی سازمان  تیق 
دست   و  ذینفهان 

 اندرکاران

طرح های اجرا  -1 تهداد 
چارچوب جدول  در  شده 
شده  ارائه  بندی  زمان 
سازمان  توس  
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 ارزشیابی

تهداد طرح های موثر  -2
ای  منطقه 

های    -3 شاخص  پایه 
 رشد اقنصادی ذینفهان

   
قدا
ه ا
نام
بر

- 
ی
حل
  م
سط

 

مکانیسق   -1 ارزیابی 
با  ارتماط  موثر  های 
مراجع  سایر  و  ذینفان 
های   گروه  با  منطمق 
مشاور  توس   هد   

 تسهیلگری
ننایج جلسا    -2 اننقال 

 محلی به سناد اسنانی

و   -1 سازمانی  تحلیل 
نیازهای   بندی  اولویت 
توس   مدیران  آموزشی 
تسهیلگری    مشاور 

ننایج جهت    -2 گزارش 
ریزی به   برنامه  اقدا   و 
 سط  ملی  

سازکار  ارتقاء  و  تحلیل 
در  اجرایی  و  حقوقی 
ظرفیت   طرح  راسنای 

 گسنری  

و   -1 سازمانی  تحلیل 
دست   فراسازمانی 
با  مرتم   اندرکاران 
فنی پرو ه  ظرفیت های 
سیسنان و تهیی  کارگروه  
تخصصی  های 

 فراسازمانی
و   -2 مذاکرا   انجا  

سط    در  الز   مکاتما  
د اسنانی  و  ر محلی 
اخنیار  تفویض  خصوص 
اولویت بندی اجرای طرح  
منطقه  ای  توسهه  های 

 ای 

ارزیابی   مهیارهای  تمیی  
بر اساس  موفقیت طرح ها 
ای  اقلیق   منطقه  شرای  

به -اقنصادی و...   اجنماعی 
کمک مشاور تسهیلگری و 
با سط  ملی  انجا  مکاتما  

   
قدا
ه ا
نام
بر

- 
ی
نان
 اس
ط 
س

 

مکاتما  با سط  ملی    -1
زیرساخت ها  ارتقا  برای 
با  ارتماط  راسنای  در 
دست   سایر  و  ذینفهان 
های   طرح  اندرکاران 
ای منطقه   توسهه 

سط     -2 به  ننایج  ارائه 
 ملی

   
قدا
ه ا
نام
بر

- 
ی
 مل
ط 
س

 

بررسی  تصمیق گیری و 
 تامی  اعنمار 

 تایید و تامی  اعنمار

تسهیلگری در سط     -1
ملی در خصوص تفویض  

به   ادارا   اخنیار 
برای   شهرسنانی 
منابع  همسوسازی 
سازمانی در راسنای نیازها 
ذیفهان  اننظارا    و 

تصمیق    -2 بررسی  
 گیری و تامی  اعنمار 

تسهیلگری در سط  ملی 
خصوص تمرکززدایی   در 
اولویت   اخنیار  تفویض  و 
های   طرح  اجرای  بندی 

 توسهه ای منطقه ای

تمیی    مهیارها   تایید 
تفویض و    چارچوب قانونی 

 اخنیارا  

ی  
ند
ن ب
زما

ی
حل
  م
سط

 

 گا  نخست

 گا  نخست گا  نخست گا  نخست گا  نخست

ی  
ند
ن ب
زما

ی
نان
 اس
ط 
س

 

 گا  دو 
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مثال: جلوگیری از تدوی  
طرح های موازی با هد  
همچنی    و  یکسان 
های   طرح  همسوسازی 
بی    مشارکت  با  توسهه 

جلوگیری از   -سازمانی  
تدوی  طرح های منضاد 
اهدا  حفاظت محی    با 

 زیست

  

در  سازمان  اسنان  
اخنیارا  قانونی   محدوده 
طرح   تواند  می  خود 
را  گسنری  ظرفیت 

 عملیاتی کند. 

    

ه
دان

 

ی
نر
گس
ت 
رفی
 ظ
رح
ط

 

توسهه  سیاست  تدوی  
اساس   بر  نیاز آموزشی 

دست   و  ذینفهان 
 اندرکاران صور  پذیرید. 
در  سازمانی  بی   تهامل 
برنامه  توسهه  راسنای 

 آموزشی افزایه یابد.

به   -1 بخشی  اولویت 
توسهه  های  برنامه 
راسنای  در  آموزشی 
ای  منطقه  نیازهای 
پذیرد.  صور  

حوزه آموزشی ادار    -2
شهرسنان از لحاظ نیروی  

 انسانی تقویت شود.

های   -1 دوره  افزایه 
با  منناسب  افزایی  دانه 
توسهه  افق  و  نیازها 
دست   برای  ای  منطقه 

 اندرکاران
نوع   -2 سازی  همگا  

عملی    آموزش  نظری  
سیاست   با     ... و  بازدید 
های راهمردی سازمان در  
راسنای ظرفیت های فنی 

 برای دست اندرکاران

به   -1 سازمان  پایمندی 
توسهه طرح های دانه و  

افزایی منناسب با مهار  
ای  منطقه  نیازهای 
یابد.  افزایه 

حدود اخنیارا  ادارا    -2
راسنای   در  شهرسنان 
تامی  و تخصیص بودجه 
های   طرح  توسهه  برای 
افزایی   مهار   و  دانه 
نیازهای   با  منناسب 
 منطقه ای افزایه یابد.

اصهح و بازنگری مهیارها و 
سازکار ارزشیابی طرح های 

افزای مهار   و  در دانه  ی 
راسنای پایه مسنمر توسهه  
علمی و عملیاتی ذینفهان و 
صور    اندرکاران  دست 

 پذیرد.

 
مد
اه 
کوت
ص 

اخ
ش

 

جلسا    -1 تهداد 
آموزشی برای ذینفهان و 
اندرکاران  دست 

جلسا    -2 تهداد 
مشارکنی   آموزشی 

  فراسازمانی 
های    -1 دوره  تهداد 

آموزش جدید تهریف شده 
و  شرای   با  منطمق 
منطقه  نیازهای 

و   -2 امکانا   میزان 
 فضاهای های آموزش  

دانه  تهداد دوره های آموزشی های  دوره  تهداد 
برای   افزایی برگزار شده 
دست   و  ذینفهان 
با  منطمق  اندرکاران 

 نیازهای منطقه

- 

د 
بلن
ص 

اخ
ش

 
مد

 

با   -1 قراردادها  تهداد 
علمی   مراکز 

تجهیزا   -2 و  امکانا  
 آموزشی

طرح های موفق و  تهداد 
 پایدار در منطقه 

و  موفق  های  طرح  تهداد 
 پایدار در منطقه 
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قدا
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- 
ی
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 اس
ط 
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نیازهای آموزشی   تحلیل 
دست   و  ذینفهان 
مشاور  توس   اندرکاران 
تدوی   و  تسهیلگری 
منناسب   آموزشی  برنامه 
بندی   زمان   محنوا  

خمره   اننخاب   مدرس 
آموزش   ارزیابی  برنامه 
تجهیزا    و  امکانا  

 آموزشی 

نیازهای    -1 ارزیابی 
آموزشی ذینفهان و دست  
راسنای   در  اندرکاران 
همکاری   با  انداز  چشق 
تسهیلگری   مشاور 

تهیه برنامه اجرایی و  -2
با سط  ملی  مکاتما  

ارزیابی    -1 و  تحلیل 
دست   آموزشی  نیازهای 
فق  اندرکاران در راسنای ا

منطقه  توسهه 
آموزش   -2 نوع  تهیی  

فهلی  سط   با  منناسب 
برای   اندرکاران  دست 
 رسیدن به سط  مطلوب  

تحلیل و تمیی  سازکار  -1
اجرای مسنمر برنامه های  
سازمان  آموزشی 

تحلیل و تمیی  سازکار  -2
اخنیارا   تفویض 
ادارا   به  حداکثری 
راسنای   در  شهرسنان 
برای   بودجه  تخصیص 

ای دانه و  توسهه طرح ه
 مهار  افزایی

های  زیرساخت  ایجاد 
جدید  سازکار  با  منناسب 
ارزشیابی طرح های دانه و  

 مهار  افزایی ابهغی

   
قدا
ه ا
نام
بر

- 
ی
 مل
ط 
س

 

اعنمار   تامی   و  تایید 
 برنامه آموزشی

و  اعنمار  تامی   و  تایید 
 صدور مجوز جذب نیرو

 تایید  تامی  و ابهغ اعنمار

ملی تسهیلگری در سط   
خصوص تمرکززدایی   در 
و تفویض اخنیارا  بودجه 
توسهه طرح   ریزی برای 
مهار    و  دانه  های 

 افزایی

تحلیل کارآمدی مهیارها   -1
طرح   ارزشیابی  سازکار  و 
های دانه و مهار  افزایی 
تسهیلگری   مشاور   توس  

بازنگری و ارائه سازکار   -2
ارزشیابی طرح های دانه و  

 مهار  افزایی

ن 
زما

ی  
ند
ب

ی
حل
  م
سط

 

 گا  نخست

 گا  دو  گا  نخست گا  نخست گا  نخست

ی  
ند
ن ب
زما

ی
نان
 اس
ط 
س

 

 گا  دو 

ی  
ند
ن ب
زما

ی
 مل
ط 
س

 

 گا  نخست گا  دو  گا  دو  گا  دو  گا  سو 

 
حا
ضی
تو

 

  

در صور  تفویض اخنیار 
مدیریت   و  طراحی 
ای  سیاست های منطقه 
برنامه  محلی   سط   به 

سط    به  اقدا   اسنانی 
تغییر  عملکرد  نظار  

 خواهد کرد.

      

ی
وی
خگ
اس
پ

ت   
رفی
 ظ
رح
ط

ی
نر
گس

 

پیگیری   های  مکانیسق 
برای ذینفهان و  مطالما  
ایجاد  اندرکاران  دست 

 شود.

در  سازمانی  پنانسیل 
توسهه  راسنای 
پاسخگویی   سازکارهای 
و  شرای   با  منناسب 

ای  رسانه  های  برنامه 
سازمان در راسنای ایجاد 
شفافیت عملکرد افزایه 

 یابد.

مناسب در  سازکار  ایجاد 
تشری    و  ارائه  راسنای 
بودجه  های  سیاست 

و اجرای ریزی  مدیریت 

از شکایا   بانک اطهعاتی 
دست   و  نظرا  ذینفهان  و 
اندرکاران در راسنای تحلیل 
کارآمد  و  موثر  ارزیابی  و 
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نیازهای ذینفهان و دست  
 اندرکاران افزایه یابد.

و  ذینفهان  به  ها  طرح 
 دست اندرکاران

یا  عملکرد سازمان توسهه و 
 ایجاد گردد.

 
مد
اه 
کوت
ص 

اخ
ش

 

عملی   اقداما   نسمت 
صور  گرفنه  ابهغ های  
تهداد  به  پیگیری  
ثمت   و شکایا   مطالما  
 شده  مجازی  حضوری 

اطهعا    -1 حجق 
شده  شکایا    ذخیره 
منطقه  اطهعا   و  آمار 

 ای 
های   -2 گزارش  تهداد 

 تحلیلی
پاسخگویی به    -3 تهداد 

 ذینفهان

نظق  و  اسنمرار  و  تهداد 
 برنامه های رسانه ای

تهداد و اسنمرار برنامه   -1
ای  رسانه   رسانه  های 

تارنما   صوتی  تصویری  
و شمکه های اجنماعی و 
تشری    راسنای  در    ...
و  مدیرینی  های  برنامه 

 اجرایی  
تهداد و اسنمرار برنامه   -2

ای  رسانه   رسانه  های 
صوتی  تصویری   تارنما 
و شمکه های اجنماعی و 
تشری    راسنای  در    ...

 برنامه های مالی 

تهداد شکایا  دریافنی مننج  
 به احصاء ننیجه  افزایه 

 
مد
د 
بلن
ص 

اخ
ش

 

شکایا   تهداد  کاهه 
 ارجاع شده به سازمان

تهداد اقداما  عملیاتی در  
راسنای مهضه  منطقه 
مسنخرج از تحلیل های 

 کوتاه مد 

   
قدا
ه ا
نام
بر

ی -
حل
  م
سط

ایجاد مکانیسق   تحلیل و 
های پاسخگویی سازمان 
منناسب با نیاز گروه های  
همکاری مشاور  با  هد  

 تسهیلگری

تحلیل   -1 و  ارزیابی 
سازکار  کارایی 
در  موجود  پاسخگویی 
ذینفهان با   ارتماط 

های   -2 برنامه  تدوی  
سازکار  توسهه  و  ارتقا 
با  منناسب  پاسخگویی 
رفاهی  سط  آموزشی و 
ذینفهان  حضوری  تلف   
 اپلیکیش   تارنما و ... 

ارزیابی سازکار موجود    -1
در  اطهع رسانی اقداما  

رواب    سازمان  ابزار  
  ... و   عمومی 

های   -2 برنامه  تدوی  
منظر  از  رسانی  اطهع 
رسانه   نوع  محنوا  
 کارشناس منخصص و ...

ابهغ   -3 و  تامی   تایید  
 اعنمار در سط  اسنانی

ارزیابی سازکار موجود    -1
در  اطهع رسانی اقداما  
رواب   سازمان  ابزار  
  ... و   عمومی 

های    -2 برنامه  تدوی  
منظر اطه از  رسانی  ع 

رسانه   نوع  محنوا  
 ...  کارشناس منخصص و 

ابهغ   -3 تامی  و  تایید  
 اعنمار در سط  اسنانی

تحلیل کارآمدی سازکار  -1
منظر  از  فهلی  پاسخگویی 
مهیار  فرآیند   مکانیسق  
و   ... زیرساخت و  ارزیابی  
همکاری   با  راهکار  ارائه 
تسهیلگری   مشاور 

ایجاد   -2 یا  توسهه 
سایر    زیرساخت و  ها 

نیاز منناسب   ملزوما  مورد 
 1با بند 

   
قدا
ه ا
نام
بر

- 
ی
نان
 اس
ط 
س

 
   
قدا
ه ا
نام
بر - 

ی
 مل
ط 
س

 

 تایید و تامی  اعنمار تایید و تامی  اعنمار
تایید  تامی  و ابهغ 

 اعنمار
تایید  تامی  و ابهغ 

 اعنمار
 تایید و تامی  اعنمار

ی  
ند
ن ب
زما

ی
حل
  م
سط
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 گا  دو  گا  دو  گا  دو  گا  دو  گا  سو 



 
 

 

 162 دانشگاه زابل 

 

ی
صل
ع ا
ضو
مو

 

 

 ظرفیت عملکردی

جلب مشارکت  
 ذینفعان

ارزیابی شرایط و 
 تعیین چشم انداز

تعیین سیاست و  
 راهبرد

بودجه ریزی،  
 مدیریت و اجرا

 ارزشیابی

 
حا
ضی
تو

 

  

موضوع پاسخگویی مناثر 
طرح ظرفیت گسنری   از 
رهمری به سط  مطلوب 

 خواهد رسید.  

      

 

 طرح های ظرفیت گستری و برنامه اقدام در بخش محیط توانمندساز -4

توانمندساز  فراسازمانی  ذیل یک  با اسنناد به ننایج ارزیابی ظرفیت ای  بخه طرح های ظرفیت گسنری در محی  

بخه فراسازمانی ایجاد   می باشد. ایده   کارگروه توسهه سیسنانطرح جامع ارائه می شود. طرح جامع ظرفیت گسنری در 

ارزی ننایج  از  گرفنه  بندی صور   جمع  توسهه  کارگروه  کارگاه ایجاد  که در  است  کارگاه   مصاحمه در  و  ابی  پرسشنامه 

ارگاه را به خود اخنصاص داده بود. شرکت کنندگان در کارگاه مشورتی پیرامون محی  توانمندساز بخه زیادی از مماحث ک

با   کننده  نهاد هماهنگ  یک  فقدان  بودند   نهاد  مرد   های  سازمان  از  تهدادی  و  های دولنی  مدیران دسنگاه  حدود  که 

مهظه  کلیدی   یکی از  به عنوان  توسهه حوزه سیسنان را  و نظار  بر امور  سازمانی باال برای ایجاد هماهنگی  اخنیارا  

در ای  گزارش مورد بحث و گفنگو قرار دادند.  مخنلف آن را  به مماحث مطرح شده    منطقه مهرفی کرده و ابهاد  با اسنناد 

از منظر انطماق آن با موضوعا     ابهاد مخنلف طرح پیشنهادی امه ارزیابی ظرفیتو ننایج پرسشن در کارگاه مشورتی مذکور

فراسازمانی    برایاصلی   بخه  در  توسهه ظرفیت های عملکردی  موانع پیشروی  ابنداحل  شود.  ایجاد  طرح    تشری  می 

سیسنان   اصلی  کارگروه توسهه  و  بیان  و نحوه ارتماط طرح با موضوعا   گسنری ذیل طرح های ظرفیسپس  می شود  ت 

در ارتماط با ظرفیت های عملکردی و موضوعا  اصلی      .گرددمی  ارائه  طرح کلی 

طرح ظرفیت گسنری ایجاد کارگروه توسهه سیسنان در قالب موضوعا  اصلی مکهب ارزیابی ظرفیت ها تشری  می 

بیان شد  ترتیما  نهادی کلیدی تری  موضوع در محدودسازی ظرفیت های عملکردی    7-2جدول  همانطور که در  شود.  

ای  رو می باشد. از  سیسنان  یا مرتم  با توسهه منطقه سیسنان   ارائه طرح های دسنگاه های اجرایی در منطقه    ضم  

ایجاد کارگروه توسهه  ود اخنیارا  در بخه سازمانی  ای  موضوع در بخه فراسازمانی با  ظرفیت گسنری برای افزایه حد
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سازمانی در اقداما  سیسنان با حدود اخنیارا  سازمانی باالتر از دیگر دسنگاه های اجرایی منطقه برای ایجاد هماهنگی بی 

مد نظر قرار گرفنه است. در بسیاری از موارد تهارض منافع بی  دسنگاه های توسهه ناحیه محور و نظار  بر روند توسهه  

هامون  اجرایی وجود دارد که باعث اقداما  موازی و یا منضاد می گردد که نمونه آن سازمان های منولی تاالب بی  المللی 

 می باشد. 

به هد  مشنرک   یکی از الزاما  ایجاد هماهنگی بی  سازمانی برای همسو سازی طرح ها و منابع مالی برای رسیدن 

ای  وظیفه را در   یک نهاد نیمه خصوصی  سیسنان در گذشنه به عنوان  منطقه ای می باشد. سازمان عمران  توسهه پایدار 

برخی مشکه بروز  از  اما پس  است  بههده داشنه  سیسنان  منحل  حوزه  سازمان  ترتیما  نهادی ای   منظر  از  سازمانی    

گردید. مدیران شرکت کننده در کارگاه ارزیابی ظرفیت های محی  توانمندساز ضم  اشاره به دالیلی که منجر به انحهل 

ای  امر مهمنری  دالیل  گردید   سیسنان  سازمانی  سازمان عمران  تهارضا   و الزا  و  بروز  پاسخگویی  سازکار  ما   فقدان 

پیگیری پیشرفت طرح های توسهه عنوان کردند. در ای  کارگاه  تجربه سازمان عمران سیسنان در سال های نهادی برای  

شد.   موفق ارزیابی  فهالیت  شرکت کنندگان در کارگاه ضم   ابندایی  منطقه سیسنان   تجربه سازمانی در  به ای   با اسنناد 

توسهه سیسن کارگروه  سازمان  مفید ارزیابی کردن وجود  سیسنان   باالتری به نسمت سازمان عمران  اخنیارا   با حدود  ان 

مدیریت و برنامه ریزی اسنان را به عنوان نهادی با قابلیت مدیرینی باال از منظر ترتیما  نهادی دانسنند که می تواند ای  

سازمانی خود ایجاد کند.  مدیریت و برنامه ریزی اسنان    شایان ذکر است که در حال حاضر سازمانکارگروه را ذیل چار  

برای هماهنگ سازی بودجه های اسنانی دسنگاه های اجرایی کارگروه مشابهی با حدود اخنیارا  محدود در چار  سازمانی  

دارد.   ارائه  خود  ارزیابی ظرفیت  گزارش جامع  در  برنامه ریزی اسنان  مدیریت و  سازمان  ارزیابی ظرفیت های عملکردی 

 شده است.

جدول  در    رهمری  دانه و پاسخگوییتوسهه سیسنان از منظر ترتیما  نهادیایجاد کارگروه  شنهادی برای  جزئیا  پی

کارگروه  ارائه  2-4جدول  4-1 اخنیارا   ها حدود  ای  جدول  در  اعضای پیشنهادیشده است.  شرح وظایف آن       و اهق 

گردد. می  توسهه   بیان  در  اصلی  به موضوعا   با نگاه  سیسنان  توسهه  کارگروه  ساخنار  به تمیی   ای  جداول  در  واقع    در 

  سازمانی ی بی هماهنگ جادیاظرفیت های عملکردی پرداخنه می شود. همانطور که عنوان شد هد  از ایجاد ای  کارگروه 

ای  کارگروه می بایست    سنانیو نظار  بر امور توسهه حوزه س  شده است   است. همانطور که در جداول مذکور نیز عنوان 
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باالیی برای همسو سازی طرح های ت وسهه منطقه ای در سیسنان داشنه باشد و بنواند عهوه بر طرح های حدود اخنیارا  

ای  رویکرد    با  کند.  سازی  منناسب  و  تایید  ارزیابی   سیسنان  منطقه  با نیاز  منناسب  نیز  ملی را  طرح های  ای   منطقه 

منوعلی تواند انطماق طرح های زیربنایی  می  اما  نخواهد داشت  نقه اجرایی  کارگروه  ای   اینکه  با رغق  و کهن را  س  

سازی کند. ارزیابی کرده و منناسب   اهدا  و چشق انداز توسهه در حوزه سیسنان 

 در توسعه ترتیبات نهادی و رهبری کارگروه توسعه سیستان از منظر موضوعات اصلی :1-4جدول 

 ترتیبات نهادی 

 کارگروه توسعه سیستان ذیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل گردد. -1 طرح ظرفیت گستری 

 اعضای کارگروه
روسای مراکز علمی و   -روسای دستگاه های دولتی    -کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی  

 منتخبین جوامع محلی -سمن های تخصصی    -تحقیقاتی منطقه  

 ساختار کارگروه

 کارگروهدبیر   -1

 اعضای کارگروه توسعه سیستان -2
اجتماعی،  -کارگروه های تخصصی مرتبط با طرح های دسته بندی شده )محیط زیست، اقتصادی -3

 سازه و عمران، میراث فرهنگی و گردشگری و ... ( برای داوری و نظارت بر طرح ها

 شرح وظایف

 ه از نظر اهداف و بودجه طرحهمگام و همسو سازی طرح های توسعه متوسط و کالن منطق -1
 و پایش مستمر  1نظارت بر توسعه پایدار منطقه از طریق بند   -2
کارگروه توسعه نقش اجرایی ندارد و به عنوان هماهنگ کننده، ناظر و تسهیل کننده ترتیبات نهادی   -3

 سازمان ها در مسیر چشم انداز ایفای نقش می کند.

 حدود اختیارات

الوه بر بودجه های استانی دستگاه های دولتی، طرح های ملی دستگاه ها را نیز  کارگروه توسعه ع -1
برای همسوسازی با دیگر سازمان های ذینفع بازنگری و تایید کند و از طرح های موازی )استانی و ملی(  

 جلوگیری کند.

کالن  تمامی دستگاه های دولتی می بایست پس از تدوین اولیه طرح های منطقه ای متوسط و  -2
 سازمان ذیربط تایید کارگروه توسعه را می بایست کسب کنند.

کارگروه توسعه با همکاری استانداری می بایست از حدود اختیارات باالتری نسبت به دستگاه های   -3

 دولتی برای نظارت بر توسعه پایدار منطقه برخوردار باشد.

 توضیحات

برنامه ریزی استان بخشی از شرح وظایف فوق را ایفا می کند، اما در حال حاضر سازمان مدیریت و   -1
 به دلیل عدم وجود حدود اختیارات کافی، طرح های موازی و یا ناموفق در منطقه همچنان اجرا می شود.

با توجه به سابقه سازمان عمران سیستان در منطقه، سازمان مدیریت می تواند به عنوان یک   -2
و دالیل شکست سازمان عمران )عدم پاسخگویی دستگاه ها، حدود اختیارات  دستگاه دولتی نواقص  

 محدود( را پوشش داده و موفق باشد.

 رهبری  

 طرح ظرفیت گستری 
کارگروه توسعه سیستان به عنوان مرکز مدیریت طرح های توسعه منطقه ای ایفای نقش خواهد   -1

 کرد.

 اعضای کارگروه
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 توسعه متشکل از روسای دستگاه ها و ادارات اثرگذار بر توسعه منطقه ای باشد.کارگروه   -1
اعضای کارگروه های تخصصی ذیل کارگروه توسعه سیستان می تواند متشکل از معاونین تخصصی   -2

 مرتبط با طرح های مطرح در کارگروه باشد.
حقیقاتی بومی و غیربومی  کارگروه های تخصصی می بایست از مشورت متخصصین مراکز علمی و ت -3

 با سابقه استفاده کند.

 در تصویب هر طرح می بایست ذینفعان و دست اندرکاران کلیدی رای مثبت داشته باشند. -1 ساختار کارگروه

 - شرح وظایف

 حدود اختیارات
پتانسیل ها و  کارگروه توسعه می تواند طرح های ملی را در صورت مغایرت با سند توسعه استان، یا   -1

 برنامه جامع توسعه منطقه سیستان )تهیه شده در کارگروه توسعه سیستان( ملغی کند.

 - توضیحات

 

 در توسعه دانش و پاسخگویی کارگروه توسعه سیستان از منظر موضوعات اصلی: 2-4جدول 

 دانش  

 گستری طرح ظرفیت  
دبیرکارگروه و اعضای کارگروه توسعه سیستان ناظر بر طرح های دانش افزایی ذینفعان و دست  

 اندرکاران هستند و می توانند از طریق استانداری الزامات اجرایی ایجاد کنند.

 اعضای کارگروه
سیستان داشته  اعضای کارگروه توسعه و کارگروه های تخصصی می بایست تسلط جامعی بر منطقه   -1

 باشند.

 کارگروه آموزش و مشارکت یکی از کارگروه های تخصصی ذیل کارگروه توسعه می باشد. -1 ساختار کارگروه

 شرح وظایف
 نظارت بر طرح های دانش و مهارت افزایی در سازمان ها-1

 توسط کارگروههدایت و همسوسازی طرح های توسعه آموزشی در راستای افق توسعه تعیین شده   -2

 حدود اختیارات
کارگروه می تواند از سازمان های ذیربط بخواهد برنامه های آموزشی خود )ذینفعان و دست   -1

 .ی در آن بدهد تا نواقص مشاهده شد را پوشش دهداندرکاران( را روزآمد کرده و یا تغییرات

   توضیحات

پذیری و پاسخگویی    مسئولیت 

 طرح ظرفیت گستری 

انداز  کارگروه توسعه سیستان مسئول ارزیابی دستگاه های دولتی در خصوص حرکت در مسیر چشم -1
 توسعه می باشد.

کارگروه توسعه سیستان با استفاده از کارگروه های تخصصی خود پایش مستمر بر طرح های   -2
ظرفیت  متوسط و کالن خواهد داشت و گزارشات دوره ای بر اساس شاخص های تعیین شده در بخش  

 گستری سازمانی ارائه خواهد کرد.

 دستگاه های ذیربط می بایست گزارش های دوره ای به کارگروه توسعه سیستان ارائه دهند. -3
کارگروه توسعه می بایست در گزارش های دوره ای، اقدامات کارگروه و شاخص های توسعه را   -4

 اطالع رسانی کند.
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 کارگروه های تخصصی می بایست به صورت مستمر بر طرح ها نظارت داشته باشند.اعضای   -1 اعضای کارگروه

 ساختار کارگروه
برای هماهنگی کارگروه توسعه سیستان می بایست با سازمان بازرسی کل کشور جلسات دوره ای  -1

 داشته باشد.های الزم 

   کالن در منطقهپیشرفت طرح های متوسط و  میزان  نظارت مداوم بر   -1 شرح وظایف

 حدود اختیارات
دسترسی داشته  سازمانی  اطالعات بروز  و  کارگروه های تخصصی می بایست به اسناد طرح ها   -1

 باشند.

 توضیحات
کارگروه توسعه می تواند از سازکار نظارت بر طرح ها و پایش توسعه در طرح های ظرفیت گستری  

 سازمانی استفاده کند.

 

  

ترتیما  نهادی  رهمری    اصلی  موضوع  ارتماط با چهار  در  سیسنان  توسهه  کارگروه  اخنیارا   و حدود  شرح وظایف 

اخنیارا    دارای  ای  کارگروه  سازکار  ای   در  شد.  ارائه  کارگروه  ای   تاسیس  اهدا   به  برای رسیدن  و پاسخگویی  دانه 

ها خواهد داشت    باقی سازمان  تری از  گسنرده  می   وفراسازمانی  ها  سازمان  فهلی  مدیرینی  سیسنق  در  با کمی تغییرا  

تواند در قالب فهلی مدیرینی کشور فهالیت کند. در ادامه طرح های ظرفیت گسنری برای هر یک از ظرفیت های عملکردی  

یسنان  پنج گانه در هر یک از موضوعا  اصلی برای محی  توانمندساز با در نظر گرفن  طرح کلی ایجاد کارگروه توسهه س 

 می شود.    ارائه  12-4جدول  تا    3-4جدول  های در جدول  
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 مشارکت ذینفعان و موضوعات اصلی ترتیبات نهادی و رهبری در محیط توانمندسازجلب ظرفیت : 3-4جدول 

 

 جلب مشارکت ذینفعان

ی
اد

نه
ت 

یبا
رت

ت
 

 طرح ظرفیت گستری
قوانینی در راستای الزام تقدم مطالعات و اقدامات اجتماعی طرح ها بر اقدامات فنی و  -1

 تدوین گردد.اجرایی سازمان ها  
 بخش مدیریت اجتماعی در ساختار سازمانی ادارات ایجاد و یا تقویت شود. -2

 تعداد جلسات مردمی پیرامون طرح ها و اقدامات پیش روی سازمان   شاخص کوتاه مدت
 شاخص بلند مدت میزان مشارکت ذینفعان در طرح ها

زیرساخت های مدیریتی و اجرایی در راستای تقدم برنامه های  توسعه و متناسب سازی   سطح محلی  -برنامه اقدام 
 سطح استانی   -برنامه اقدام  اجتماعی طرح ها پیگیری شود.

 سطح ملی  -برنامه اقدام 
تسهیلگری برای تفویض اختیار به کارگروه توسعه سیستان برای نظارت بر روند اجرای  

 طرح ظرفیت گستری صورت پذیرد.

 سطح محلیزمان بندی  
 گام دوم

 زمان بندی سطح استانی

 گام نخست زمان بندی سطح ملی

 توضیحات
در این سازکار طرح های ظرفیت گستری در سطح سازمانی مالک توسعه در سطح  
فراسازمانی است اما نظارت بر روند اجرای آن در بخش برنامه اقدام فراسازمانی به  

 شود.کارگروه توسعه سیستان واگذار می 

ی
بر

ره
 

 طرح ظرفیت گستری

ارتباط فعال مسئولین سازمان ها با ذینفعان و سایر دست اندرکاران در راستای افزایش  -1
مشارکت مردمی و همچنین تصمیم سازی جمعی برای طرح های توسعه منطقه ای افزایش  

 یابد.

 تعداد جلسات مسئولین سازمانی با ذینفعان خود   -1 شاخص )کوتاه مدت(

 تعداد جلسات و گردهمایی های مسئولین   -2
 برگزاری منظم جلسات  

 شاخص بلند مدت

برنامه اقدام این بخش مطابق با سطح سازمانی ذیل این ظرفیت برای هر سازمان است    سطح محلی  -برنامه اقدام 
 سطح استانی   -برنامه اقدام  )تحلیل و ارائه مکانیسم های موثر ارتباط با ذینفعان و دستاندرکاران(. 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 
نظارت بر روند اجرای  تسهیلگری برای تفویض اختیار به کارگروه توسعه سیستان برای  

 طرح ظرفیت گستری صورت پذیرد.

 زمان بندی سطح محلی
 گام دوم

 زمان بندی سطح استانی

 گام نخست زمان بندی سطح ملی

 توضیحات

طرح های ظرفیت گستری سازمانی این بخش دارای جنبه فراسازمانی است. در عمل  

طرح ها به هدف طرح ظرفیت گستری در  کارگروه توسعه سیستان با نظارت بر اجرای آن  
 بخش فراسازمانی دست می یابد.
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 توانمندساز طیدر محپاسخگویی و  دانش یو موضوعات اصل نفعانیجلب مشارکت ذ تیظرف: 4-4جدول 

 نفعانیجلب مشارکت ذ 

ش
دان

 

 طرح ظرفیت گستری

توسعه آموزش پیرامون مشارکت اجتماعی و حقوق شهروندی برای سمن  طرح های   -1

 ها و ذینفعان منطقه برگزار شود.
طرح های ظرفیت گستری در سطح سازمانی ذیل این ظرفیت عملیاتی شوند   -2

 )آموزش های تخصص محور، مدیریت کارآمد و ... (.

 ذینفعان در )از( برنامه ها و طرح های اجرایی در منطقهافزایش مشارکت و مطالبات   -1 شاخص کوتاه مدت

 تعداد جلسات آموزشی مشارکتی )فراسازمانی( -2
 تعداد قرارداد با مراکز علمی برای برنامه های آموزشی سازمان ها   -3

 شاخص بلند مدت

مشارکت مشاور تسهیلگری  سازکار اجرایی طرح توسط کارگروه توسعه سیستان با   -1 سطح محلی  -برنامه اقدام 

 تدوین و اجرا شود.
 برنامه های اقدام سطح سازمانی پیگیری شوند. -2

 سطح استانی   -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 
تسهیلگری برای تفویض اختیار به کارگروه توسعه سیستان برای نظارت بر روند اجرای  

 طرح ظرفیت گستری صورت پذیرد.

 بندی سطح محلیزمان  
 گام دوم

 زمان بندی سطح استانی

 گام نخست زمان بندی سطح ملی

 توضیحات
در این سازکار طرح های ظرفیت گستری در سطح سازمانی مالک توسعه در سطح  
فراسازمانی است اما نظارت بر روند اجرای آن در بخش برنامه اقدام فراسازمانی به  

 واگذار می شود.کارگروه توسعه سیستان  

ی
وی

خگ
س

پا
 

 طرح ظرفیت گستری

 طرح های ظرفیت گستری سطح سازمانی اجرا شوند. -1
سازکار ارتباط و پاسخگویی کارگروه توسعه سیستان به ذینفعان و دست اندرکاران   -2

 طرح ریزی شود )مشابه ظرفیت ارزیابی شرایط و تعیین چشم انداز(.

 متناسب با هر سازمان متفاوت است )مراجعه به سطح سازمانی(. شاخص ها   -1 شاخص کوتاه مدت
 تعداد جلسات مدیران و اعضای کارگروه توسعه سیستان با ذینفعان و دستاندرکاران. -2

تعداد گزارش های تنظیم شده خارج از برنامه زمان بندی گزارش دهی کارگروه   -3
   توسعه سیستان به نسبت درخواست های پیگیری از کارگروه

 شاخص بلند مدت

 برنامه اقدام سطح سازمانی پیگیری شود. -1 سطح محلی  -برنامه اقدام 
مکانیسم موثر ارتباط و پاسخگویی برای کارگروه توسعه سیستان توسط مشاور   -2

 تسهیلگری تدوین گردد.
 سطح استانی   -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 
اختیار به کارگروه توسعه سیستان برای نظارت بر روند اجرای  تسهیلگری برای تفویض  

 طرح ظرفیت گستری صورت پذیرد.

 زمان بندی سطح محلی
 گام دوم

 زمان بندی سطح استانی

 گام نخست زمان بندی سطح ملی

   توضیحات
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 توانمندساز طیدر محرهبری و ترتیبات نهادی  یو موضوعات اصل ارزیابی شرایط و تعیین چشم انداز تیظرف :5-4جدول 

 

انداز  ارزیابی شرایط و تعیین چشم 

ی
هاد
  ن
یما
ترت

 

 طرح ظرفیت گستری
کارگروه توسعه سیستان با حدود اختیارات فراسازمانی چشم اندازهای بلند مدت توسعه و 

مدیریت سازمانی را مدیریت کند )تسهیل ترتیبات نهادی، همسوسازی چشم اندازها با  
 برنامه جامع توسعه سیستان و ...(.  

 شاخص کوتاه مدت
 تعداد طرح های سازمانی تغییر یافته

 مدتشاخص بلند  

تشکیل کارگروه های تخصصی تلفیق ذیل کارگروه توسعه سیستان برای تحلیل و تبیین   سطح محلی  -برنامه اقدام 

 سطح استانی   -برنامه اقدام  چشم انداز جامع و بلند مدت بر اساس اطالعات دریافتی از سازمان ها

 سطح ملی  -برنامه اقدام 
کارگروه توسعه سیستان برای اجرای طرح ظرفیت  تسهیلگری برای تفویض اختیار به  

 گستری

 زمان بندی سطح محلی
 گام دوم

 زمان بندی سطح استانی

 گام نخست زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

ی
مر
ره

 

 دوره های آموزشی جامع در راستای مدیریت کار آمد در سطح مدیران سازمانی اجرا گردد. طرح ظرفیت گستری

  کوتاه مد  شاخص 
 تعداد ابالغ های اصالحی فرایند ها، تغییرات سازمانی و غیره در هر سازمان

 شاخص بلند مد 

 سط  محلی  -برنامه اقدام 
 برنامه اقدام سطح سازمانی برای هر سازمان پیگیری شود.

 سط  اسنانی  -برنامه اقدام 

 سط  ملی  -برنامه اقدام 
اختیار به کارگروه توسعه سیستان برای نظارت بر روند اجرای  تسهیلگری برای تفویض  

 طرح ظرفیت گستری صورت پذیرد.

 زمان بندی سطح محلی
 گام دوم

 زمان بندی سطح استانی

 گام نخست زمان بندی سطح ملی

 طرح ظرفیت گستری این بخش در سطح سازمانی دارای جنبه فراسازمانی می باشد. توضیحات
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 توانمندساز طیدر مح پاسخگوییو  دانش یچشم انداز و موضوعات اصل نییو تع طیشرا یابیارز تیظرف: 6-4جدول 

انداز نییو تع طیشرا یابیارز   چشم 

ش
دان

 

 طرح ظرفیت گستری
افق توسعه تعریف شده برای  برنامه های توسعه آموزشی در راستای نیازهای منطقه ای و  

 حوزه سیستان )توسط کارگروه توسعه سیستان( در سطح سازمان ها تدوین گردد. 

تعداد دوره های آموزش جدید تعریف شده منطبق با شرایط و نیازهای منطقه در هر   -1 شاخص کوتاه مدت
 سازمان

 سازمانمیزان امکانات و فضاهای های آموزش ایجاد شده در هر   -2
 شاخص بلند مدت

 سطح محلی  -برنامه اقدام 
 برنامه اقدام سطح سازمانی برای هر سازمان پیگیری شود.

 سطح استانی   -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 
تسهیلگری برای تفویض اختیار به کارگروه توسعه سیستان برای نظارت بر روند اجرای  

 پذیرد.طرح ظرفیت گستری صورت  

 زمان بندی سطح محلی
 گام نخست )همزمانی در اقدام(

 زمان بندی سطح استانی

 گام نخست زمان بندی سطح ملی

 طرح ظرفیت گستری این بخش در سطح سازمانی دارای جنبه فراسازمانی می باشد. توضیحات

ی
وی

خگ
س

پا
 

 طرح ظرفیت گستری

 اجرا شوند.طرح های ظرفیت گستری سطح سازمانی   -1

سازکار و زیرساخت های اطالع رسانی و پاسخگویی مستمر برای کارگروه توسعه   -2
 سیستان در راستای پاسخگویی به سطوح مردمی و مدیریت باالدستی ایجاد شود.

 حجم اطالعات ذخیره شده )شکایات، آمار و اطالعات منطقه ای( -1 شاخص کوتاه مدت
 تحلیلی تهیه شده و انتشار یافتهتعداد گزارش های   -2

 تعداد پاسخگویی به مطالبات ذینفعان و دست اندرکاران -3

تعداد اقدامات عملیاتی در راستای حل معضالت منطقه که مستخرج از تحلیل های کوتاه  
 مدت باشد.

 شاخص بلند مدت

 اقدامات در سازمان )ابزار، روابط عمومی و ...(ارزیابی سازکار موجود اطالع رسانی   -1 سطح محلی  -برنامه اقدام 
 تدوین برنامه های اطالع رسانی از منظر محتوا، نوع رسانه، کارشناس متخصص و ... -2

 تایید، تامین و ابالغ اعتبار در سطح استانی -3
 سطح استانی   -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

اختیار به کارگروه توسعه سیستان برای نظارت بر روند اجرای  تسهیلگری برای تفویض   -1

 طرح ظرفیت گستری
سازکار پاسخگویی کارگروه توسعه سیستان با همکاری مشاور تسیلگری و تایید   -2

 نهادهای باالدستی ایجاد و ابالغ گردد.

 زمان بندی سطح محلی
 گام نخست

 زمان بندی سطح استانی

 گام دوم ملیزمان بندی سطح  

   توضیحات
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 توانمندساز طیدر مح یو رهبر ینهاد باتیترت یو موضوعات اصل سیاست و راهبرد تعیین تیظرف: 7-4جدول 

 

 سیاست و راهبرد

ی
اد

نه
ت 

یبا
رت

ت
 

 طرح ظرفیت گستری

کارگروه توسعه سیستان با حدود اختیارات فراسازمانی سیاست ها و راهبردهای  
سازمانی دستگاه های دولتی را در راستای محورهای توسعه سیستان همگام  

سازد )تسهیل ترتیبات نهادی، همسوسازی سیاست و راهبرد سازمانی با برنامه  

 جامع توسعه سیستان و ...(.  

تغییرات سازمانی در دستگاه های دولتی سطح منطقه که نتیجه مشاوره های   شاخص کوتاه مدت
کارگروه باشد )تغییر در ساختار مدیریتی، قوانین و آیین نامه و شیوه نامه های  

 شاخص بلند مدت جدید، و ...(.

ارزیابی قوانین سازمانی در هر سازمان و ایجاد سازکار قانونمند برای همکاری با   سطح محلی  -برنامه اقدام 
 سطح استانی  -برنامه اقدام  سایر سازمان ها در راستای همگام سازی اهداف منطقه ای سازمان ها.  

 سطح ملی  -برنامه اقدام 
اجرای طرح  تسهیلگری برای تفویض اختیار به کارگروه توسعه سیستان برای  

 ظرفیت گستری این بخش.

 زمان بندی سطح محلی
 گام نخست

 زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

 توضیحات
برنامه جامع توسعه سیستان می تواند اولین خروجی کارگروه توسعه سیستان  

ایجاد  باشد مبنای همگام سازی طرح های توسعه و انسجام سازمانی برای  
 توسعه قرار گیرد.

ی
بر

ره
 

 طرح ظرفیت گستری

طرح های ظرفیت گستری سطح سازمانی دارای اثر فراسازمانی بوده و می  -1

 بایست پیگیری شوند.  
قوانین و چارچوب حقوقی در راستای الزام سازمان ها به همکاری با کارگروه   -2

 تدوین شود.توسعه سیستان در طرح های متوسط و کالن سازمانی  

 شاخص )کوتاه مدت(
 تعداد ذینفعان مشارکت کننده در طرح های توسعه منطقه ای  

 شاخص بلند مدت

برنامه اقدام سطح سازمانی برای تدوین سازکار استفاده و بهرهمندی از  سطح محلی  -برنامه اقدام 
 استانیسطح   -برنامه اقدام  کارگروه های فراسازمانی پیگیری شود.

 سطح ملی  -برنامه اقدام 
تسهیلگری برای تفویض اختیار به کارگروه توسعه سیستان برای نظارت بر روند  

 اجرای طرح ظرفیت گستری صورت پذیرد.

 زمان بندی سطح محلی
 گام نخست

 زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی
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 توضیحات
سازمانی در این بخش دارای اثرات فراسازمانی می  طرح ظرفیت گستری سطح  

 باشد.

 

 توانمندساز طیدر محپاسخگویی و  دانش یو راهبرد و موضوعات اصل استیس نییتع تیظرف: 8-4جدول 

 و راهبرد  استیس  نییتع 

ش
دان

 

 طرح ظرفیت گستری

دوره های دانش افزایی متناسب با نیازها و افق توسعه منطقه ای توسط کارگروه   -1
 توسعه سیستان تدوین شود و به سازمان ها ابالغ گردد.  

همگام سازی نوع آموزش )نظری، عملی، بازدید و ... ( با سیاست های راهبردی   -2

 یرد.تدوین شده توسط کارگروه توسعه سیستان، در سازمان ها صورت پذ

 تعداد دوره های آموزشی شاخص کوتاه مدت

 شاخص بلند مدت ( در منطقه  Multi-stakeholderتعداد طرح های موفق و پایدار با ذینفعان متنوع )

تحلیل و ارزیابی نیازهای آموزشی ذینفعان و دست اندرکاران در راستای افق توسعه   -1 سطح محلی  -برنامه اقدام 

 منطقه
تعیین نوع آموزش متناسب با سطح فعلی ذینفعان و دست اندرکاران برای رسیدن به   -2

 سطح مطلوب 
 سطح استانی   -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 
تسهیلگری برای تفویض اختیار به کارگروه توسعه سیستان برای نظارت بر روند اجرای  

 طرح ظرفیت گستری

 محلیزمان بندی سطح  
 گام نخست

 زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

 این ظرفیت همگام با طرح ظرفیت گستری در موضوع ترتیبات نهادی تبیین خواهد شد. توضیحات

ی
وی

خگ
س

پا
 

 طرح ظرفیت گستری

 طرح های ظرفیت گستری سطح سازمانی اجرا شوند. -1

رسانی و پاسخگویی مستمر برای کارگروه توسعه  سازکار و زیرساخت های اطالع   -2
 سیستان در راستای پاسخگویی به سطوح مردمی و مدیریت باالدستی ایجاد شود.

 حجم اطالعات ذخیره شده )شکایات، آمار و اطالعات منطقه ای( -1 شاخص کوتاه مدت

 تعداد گزارش های تحلیلی تهیه شده و انتشار یافته -2
 پاسخگویی به مطالبات ذینفعان و دست اندرکارانتعداد   -3

تعداد اقدامات عملیاتی در راستای حل معضالت منطقه که مستخرج از تحلیل های کوتاه  
 مدت باشد.

 شاخص بلند مدت

 ...(ارزیابی سازکار موجود اطالع رسانی اقدامات در سازمان )ابزار، روابط عمومی و  -1 سطح محلی  -برنامه اقدام 
 تدوین برنامه های اطالع رسانی از منظر محتوا، نوع رسانه، کارشناس متخصص و ... -2

 تایید، تامین و ابالغ اعتبار در سطح استانی -3
 سطح استانی   -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

روند  تسهیلگری برای تفویض اختیار به کارگروه توسعه سیستان برای نظارت بر   -1

 اجرای طرح ظرفیت گستری
سازکار پاسخگویی کارگروه توسعه سیستان با همکاری مشاور تسیلگری و تایید   -2

 نهادهای باالدستی ایجاد و ابالغ گردد.

 زمان بندی سطح محلی
 گام نخست

 زمان بندی سطح استانی
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 گام دوم زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 

 توانمندساز طیدر مح یو رهبر ینهاد باتیترت یو موضوعات اصل بودجه ریزی، مدیریت و اجرا تیظرف: 9-4جدول 

 

و اجرا ریزی، مدیریت   بودجه 

ی
اد

نه
ت 

یبا
رت

ت
 

 طرح ظرفیت گستری
کارگروه توسعه سیستان با حدود اختیارات فراسازمانی اقدامات سازمان ها در راستای بودجه  
ریزی، مدیریت و اجرای طرح های منطقه ای را در راستای محورهای توسعه سیستان همگام  

 سازد )تسهیل ترتیبات نهادی، همسوسازی اقدامات و بودجه و ...(.  

 تعداد طرح های سازمانی ادغام شده از نظر بودجه   -1 شاخص کوتاه مدت
 شاخص بلند مدت تعداد طرح های سازمانی اجرایی ادغام شده -2

سطح   -برنامه اقدام 
ارزیابی قوانین سازمانی در هر سازمان و ایجاد سازکار قانونمند برای همکاری مالی و اجرایی با  محلی

سطح   -برنامه اقدام  سایر سازمان ها در راستای همگام سازی اقدامات عملیاتی در مقیاس منطقه ای.  

 استانی

سطح   -برنامه اقدام 
 ملی

کارگروه توسعه سیستان برای اجرای طرح ظرفیت گستری  تسهیلگری برای تفویض اختیار به  
 مذکور صورت پذیرد.

زمان بندی سطح  

 محلی
 گام نخست

زمان بندی سطح  
 استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

 توضیحات
این بخش یکی از اصلی ترین اهداف تشکیل کارگروه توسعه سیستان ذیل سازمان مدیریت و  

 استان است.برنامه ریزی  

ی
بر

ره
 

 طرح ظرفیت گستری

طرح های ظرفیت گستری سطح سازمانی دارای اثر فراسازمانی بوده و می بایست پیگیری   -1
 شوند.  

قوانین و چارچوب حقوقی در راستای الزام سازمان ها به همکاری با کارگروه توسعه سیستان   -2
 در طرح های متوسط و کالن سازمانی تدوین شود.

 شاخص )کوتاه مدت(
 تعداد ذینفعان مشارکت کننده در طرح های توسعه منطقه ای   -1
 تعداد طرح های فراسازمانی با مشارکت چند سازمان اجرایی -2

   شاخص بلند مدت
سطح   -برنامه اقدام 
 محلی

برنامه اقدام سطح سازمانی برای تدوین سازکار استفاده و بهرهمندی از کارگروه های 
 فراسازمانی پیگیری شود.

سطح   -برنامه اقدام 
 استانی

  

سطح   -برنامه اقدام 
 ملی

تسهیلگری برای تفویض اختیار به کارگروه توسعه سیستان برای نظارت بر روند اجرای طرح  
 ظرفیت گستری صورت پذیرد.
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زمان بندی سطح  
 محلی

 گام نخست

زمان بندی سطح  

 استانی
  

 گام دوم ملیزمان بندی سطح  

 طرح ظرفیت گستری سطح سازمانی در این بخش دارای اثرات فراسازمانی می باشد. توضیحات

 توانمندساز طیدر محپاسخگویی و  دانش یو موضوعات اصلو اجرا  تیریمد ، یزیبودجه ر تیظرف: 10-4جدول 

ر   و اجرا  تیریمد ،یزیبودجه 

ش
دان

 

 طرح ظرفیت گستری

حدود اختیارات سازمان ها در راستای تامین و تخصیص بودجه برای توسعه طرح های   -1
دانش و مهارت افزایی متناسب با نیازهای منطقه ای و افق توسعه تدوین شده توسط  

 کارگروه توسعه افزایش یابد.

سازمان ها به توسعه برنامه های دانش و  کارگروه توسعه سیستان بر پایبندی مستمر   -2
 مهارت افزایی نظارت داشته باشد.

تعداد دوره های دانش افزایی برگزار شده برای ذینفعان و دست اندرکاران منطبق با   شاخص کوتاه مدت
 شاخص بلند مدت نیازهای منطقه

تسهیلگری در سطح محلی و استانی و ملی توسط مشاور تحلیل سازکار سازمانی و   سطح محلی  -برنامه اقدام 
تسهیلگری در خصوص تفویض اختیارات حداکثری به سازمان ها در راستای تخصیص  

 بودجه برای توسعه طرح های دانش و مهارت افزایی.
 سطح استانی   -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 
کارگروه توسعه سیستان برای نظارت بر روند اجرای  تسهیلگری برای تفویض اختیار به  

 طرح ظرفیت گستری صورت پذیرد.

 زمان بندی سطح محلی
 گام نخست

 زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

 توضیحات
در موضوع اصلی دانش و در سطح فراسازمانی کارگروه توسعه سیستان می تواند برنامه  

 آموزش و مهارت افزایی را تدوین و به سازمان ها ابالغ کند.توسعه  

ی
وی

خگ
س

پا
 

 طرح ظرفیت گستری
 طرح های ظرفیت گستری سطح سازمانی اجرا شوند. -1

سازکار و زیرساخت های اطالع رسانی و پاسخگویی مستمر برای کارگروه توسعه   -2
 باالدستی ایجاد شود.سیستان در راستای پاسخگویی به سطوح مردمی و مدیریت  

 حجم اطالعات ذخیره شده )شکایات، آمار و اطالعات منطقه ای( -1 شاخص کوتاه مدت
 تعداد گزارش های تحلیلی و گزارش های مالی تهیه شده و انتشار یافته -2

 تعداد پاسخگویی به مطالبات ذینفعان و دست اندرکاران و -3
معضالت منطقه که مستخرج از تحلیل های کوتاه  تعداد اقدامات عملیاتی در راستای حل  

 مدت باشد.

 شاخص بلند مدت

 ارزیابی سازکار موجود اطالع رسانی اقدامات در سازمان )ابزار، روابط عمومی و ...( -1 سطح محلی  -برنامه اقدام 
 تدوین برنامه های اطالع رسانی از منظر محتوا، نوع رسانه، کارشناس متخصص و ... -2

 تایید، تامین و ابالغ اعتبار در سطح استانی -3
 سطح استانی   -برنامه اقدام 
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 سطح ملی  -برنامه اقدام 

تسهیلگری برای تفویض اختیار به کارگروه توسعه سیستان برای نظارت بر روند اجرای   -1
 طرح ظرفیت گستری

تسیلگری و تایید  سازکار پاسخگویی کارگروه توسعه سیستان با همکاری مشاور   -2
 نهادهای باالدستی ایجاد و ابالغ گردد.

 زمان بندی سطح محلی
 گام نخست

 زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 توانمندساز طیدر محرهبری و  ترتیبات نهادی یو موضوعات اصل یابیارزش تیظرف: 11-4جدول 

 

 ارزشیابی

ی
اد

نه
ت 

یبا
رت

ت
 

 طرح ظرفیت گستری

چارچوب حقوقی و نظارتی برای کارگروه توسعه سیستان در راستای ارزشیابی   -1

دستگاه های دولتی از منظر حرکت در مسیر محورهای توسعه و انطباق با برنامه جامع  
 توسعه سیستان تدوین گردد. 

چارچوب حقوقی در راستای الزام سازمان ها به همکاری با کارگروه  قوانین و  -2

 توسعه سیستان در طرح های متوسط و کالن سازمانی تدوین شود.

 شاخص کوتاه مدت
 تدوین قوانین

 شاخص بلند مدت

ارزیابی قوانین سازمانی در هر سازمان و ایجاد سازکار قانونمند برای همکاری با   سطح محلی  -برنامه اقدام 
کارگروه توسعه سیستان در راستای گزارش دهی و همگام سازی اقدامات عملیاتی با  

 سطح استانی  -برنامه اقدام  سیاست های راهبردی این کارگروه )در حوزه سیستان(.  

 سطح ملی  -برنامه اقدام 
تسهیلگری در سطح ملی برای ایجاد کارگروه توسعه سیستان و تبیین چارچوب  

 حقوقی آن صورت پذیرد.

 زمان بندی سطح محلی
 همزمان

 زمان بندی سطح استانی

 همزمان زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

ی
بر

ره
 

 طرح ظرفیت گستری

طرح های ظرفیت گستری سطح سازمانی دارای اثر فراسازمانی بوده و می  -1
 بایست پیگیری شوند.  

قوانین و چارچوب حقوقی در راستای الزام سازمان ها به همکاری با کارگروه   -2

 توسعه سیستان در طرح های متوسط و کالن سازمانی تدوین شود.

 شاخص )کوتاه مدت(
 انجام شده و پایدار در منطقهتعداد طرح های   -1

 رشد شاخص های اقتصادی ذینفعان -2

   شاخص بلند مدت

 سطح محلی  -برنامه اقدام 
تبیین معیارهای ارزیابی موفقیت طرح ها بر اساس شرایط منطقه ای )اقلیم،  

 اجتماعی و...( با نظارت کارگروه توسعه سیستان -اقتصادی
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   استانیسطح   -برنامه اقدام 

 سطح ملی  -برنامه اقدام 
تسهیلگری برای تفویض اختیار به کارگروه توسعه سیستان برای نظارت بر روند  

 اجرای طرح های منطقه ای توسط سازمان ها صورت پذیرد.

 گام نخست زمان بندی سطح محلی

   زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

 توانمندساز طیدر مح پاسخگوییو  دانش یو موضوعات اصل یابیارزش تیظرف: 12-4جدول 

 یابیارزش 

ش
دان

 

 طرح ظرفیت گستری
اصالح و بازنگری معیارها و سازکار ارزشیابی طرح های دانش و مهارت افزایی در 

 علمی و عملیاتی ذینفعان و دست اندرکاران صورت پذیرد.راستای پایش مستمر توسعه  

 شاخص کوتاه مدت
 تعداد طرح های موفق و پایدار در منطقه  

 شاخص بلند مدت

ایجاد زیرساخت های متناسب با سازکار جدید ارزشیابی طرح های دانش و مهارت   سطح محلی  -برنامه اقدام 
 سطح استانی   -برنامه اقدام  افزایی ابالغ شده.

 سطح ملی  -برنامه اقدام 

تحلیل کارآمدی معیارها و سازکار ارزشیابی طرح های دانش و مهارت افزایی توسط   -1
 مشاور تسهیلگری  

 بازنگری و ارائه سازکار ارزشیابی طرح های دانش و مهارت افزایی -2
نظارت بر روند  تسهیلگری برای تفویض اختیار به کارگروه توسعه سیستان برای   -3

اجرای طرح های دانش افزایی سازمان ها و همسوسازی آموزش ذینفعان و دست  
 اندرکاران

 زمان بندی سطح محلی
 گام نخست

 زمان بندی سطح استانی

 گام دوم زمان بندی سطح ملی

 توضیحات
طرح ظرفیت گستری سطح سازمانی دارای ابعاد فراسازمانی بوده در این قسمت با  

اضافه شدن نقش نظارتی کارگروه توسعه سیستان به برنامه اقدام دوباره استفاده می  
 شود.

ی
وی

خگ
س

پا
 

 طرح ظرفیت گستری

چارچوب حقوقی و نظارتی در راستای پاسخگویی کارگروه توسعه سیستان به   -1

پذیرد  نهادهای باالدستی و مردم برای شفاف سازی برنامه ها و اقدامات کارگروه صورت  
 )منطبق با چارچوب طرح های ظرفیت گستری در سطح سازمانی(.

 شاخص کوتاه مدت
 تعداد شکایات دریافتی منتج به احصاء نتیجه )افزایش(

 شاخص بلند مدت

مکانیسم، فرآیند، معیار ارزیابی، زیرساخت ها و سایر مالحظات برای ایجاد سازکار و   -1 سطح محلی  -برنامه اقدام 
 سطح استانی   -برنامه اقدام  چارچوب پاسخگویی کارگروه تحلیل و تبیین شوند )با همکاری مشاور تسهیلگری(.
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 سطح ملی  -برنامه اقدام 
تسهیلگری در سطح ملی برای ایجاد کارگروه توسعه سیستان با حدود اختیارات  

ذینفعان و دست  باالدستی برای نظارت بر شاخص های توسعه و پاسخگویی به  

 اندرکاران صورت پذیرد.

 زمان بندی سطح محلی
 گام دوم

 زمان بندی سطح استانی

 گام نخست زمان بندی سطح ملی

   توضیحات

 

طرح های ظرفیت گسنری همانند قالب برنامه ریزی شده برای طرح های ظرفیت گسنری سازمانی   در جداول فوق  

ارزیابی ظرفیت   مکهب  ارائه شده است. همانطور که مشاهده شد  و با توجه به اثرپذیری بخه های مخنلف  فراسازمانی 

شده است   بر همدیگر  در برخی موارد طرح ظرفیت گسنری فراسازمانی در ارتماط با طرح ظرفیت گسنری سازمانی عنوان 

توسه  مهک  سازمانی  گسنری  ظرفیت  طرح  فراسازمانی  اثر  است.  و  گرفنه  قرار  فراسازمانی  های عملکردی  ظرفیت  ه 

به واسطه   گسنری فراسازمانی منفاو  از طرح کلی ظرفیت گسنری فراسازمانی  تهدادی از طرح های ظرفیت  همچنی   

ایجاد کارگروه توسهه سیسنان در نظر گرفنه شده است تا در صور  عد  تحقق ای  کارگروه همچنان زمینه های توسهه  

فراهق باشد.ظرفیت د سازمانی تشری  شد  در    ر بخه فراسازمانی  اسنفاده از مشاور تسهیلگری با ساخناری که در بخه 

نیز   توانمندساز  محی   نیز بخه  سیسنان  توسهه  کارگروه  تشکیل  تقویت انسجا  سازمانی  ضم   تا بنوان  دارد  ضرور  

 تسهیل گردد.

 

 اولویت در برنامه اقدام طرح های ظرفیت گستری -5

های اجرایی  توجه به گسنردگی طرح های ظرفیت گسنری  برای تهیی  اولویت اقدا   کارگاهی با مشارکت دسنگاهبا  

گسنری ظرفیت ها و طرح های ظرفیت   وضهیت فهلی  ننایج ارزیابی  در ای  کارگاه  .اثرگذار در محورهای توسهه برگزار شد

از مجموع  ای ظرفیت گسنری طمق نظر ایشان گردآوری شد.به اطهع شرکت کنندگان رسید و اولویت های هر سازمان بر

داشنند     19سازمان دعو  شده که    23 کارگاه مشورتی شرکت  ادامه    16سازمان در  تکمیل گردید و در  فر  نظرسنجی 

   گیرد.مورد تحلیل قرار مینظرسنجی  ننایج 
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سط  برنامه اقدا  ظرفیت گسنری در هر دو  در  اولویت  برای تهیی   انجا  شده   نظرسنجی  فراسازمانی  و  سازمانی 

نظرسنجی     است. فر   به  پاسخگویی  نحوه  و  ها  با ظرفیت  کارگاه  در  کننده  شرکت  های  سازمان  بهنر  شناخت  برای 

به هر ظرفیت و نحوه ارتماط آن با مسائل سازمانی با ذکر مثال  به صور  گروهی و فردی توس    توضیحا  کاملی راجع 

ارائه شده   شرکت کنندگان با در نظر گرفن  توضیحا  ارائه  است. تیق مشاور و دفنر پرو ه  قمل از تکمیل فر  نظرسنجی 

کارگا وشده در  از  ه  خود  منموع  شناخت  به   سازمان  فراسازمانی   توانمندساز  سط   محی   در  حاکق  شرای   و همچنی  

اولویت پاسخ داده اند.    پرسشنامه تهیی  

می  1-5جدول   نشان  را  دفهاتی  ظرفیتتهداد  سلول  هر  که  به عنوان  -دهد  اول  موضوع  سط   اولویت  اقدا  در 

است. شده  ها اننخاب  نمایندگان سازمان  توس   برابر   سازمانی  با اولویت  مورد  به اننخاب چندی   مجاز  شرکت کنندگان 

بر اساس اطهعا  ای  جدول ظرفیت بودجه   تهداد پرسشنامه  باشد.   16بوده اند و لذا مجموع آرا می تواند عددی بیه از  

سازمانی در مسیر اقدا  سازمان   ریزی  مدیریت و اجرا در موضوع اصلی ترتیما  نهادی به عنوان مهمنری  عامل  چاله  

ظرفیت گسنری اقدا  در راسنای طرح های   سازمان ها و از ای  روی   ها در راسنای توسهه ناحیه محور اننخاب شده است

اند.-ای  ظرفیت دانسنه  اول  برتر  سازمان خود  اولویت  در    موضوع را  و راهمردها  ها  سیاست  تهیی   از آن ظرفیت  پس 

و تهیی  چشق انداز در  موضوع ترتیما  نهادی اولویت دو  اق شرای   دا  را داشنه است و اولویت سو  نیر ظرفیت ارزیابی 

 موضوع ترتیما  نهادی بوده است.  

 آرای نظرسنجی برای تبیین اولویت اول اقدام طرح های ظرفیت گستری در سطح سازمانی: 1-5جدول 

 

 عملکردیظرفیت های  
جلب مشارکت   مجموع

 ذینفعان
ارزیابی شرایط و 
 تعیین چشم انداز

تعیین سیاست ها و  
 راهبردها

بودجه ریزی،  
 مدیریت و اجرا

 ارزشیابی

ی
صل

ت ا
عا

ضو
مو

 

 29 1 12 9 5 2 ترتیبات نهادی

 6 1 2 3 0 0 رهبری

 2 0 1 1 0 0 دانش

 8 0 2 3 3 0 پاسخگویی

 2 17 16 8 2 مجموع
 

 

سنون و ردیف مجموع  اولویت اقدا  در هر یک بر اساس  تحلیل مسنقل ظرفیت ها و موضوعا  اصلی برای تهیی  

ترکیب ظرفیت  1-5جدول  در   تا سو  برنامه اقدا  بر اساس  نیز -امکانپذیر است. همانطور که اولویت های اول  موضوع 
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و  ارزیابی شرای   تهیی  سیاست ها و راهمردها   بودجه ریزی  مدیریت و اجرا   نشان داد  به ترتیب ظرفیت های عملکردی 

به عنوان ظرفیت های دارای  با بیشنری  اخنه  نسمت به دو ظرفیت جلب مشتهیی  چشق انداز  ارکت ذینفهان و ارزشیابی 

اولویت اقدا  برای ظرفیت گسنری از منظر موضوعا  اصلی در عملکرد  اولویت اقدا  برتر در سازمان ها اننخاب شده اند.  

داده شده است.    سازمانی نیز به ترتیب به موضوعا  ترتیما  نهادی  پاسخگویی  رهمری و دانه 

اولویت دو   می باشد.  2-5جدول ها برای اولویت دو  اقدا  در طرح های ظرفیت گسنری به شرح  اننخاب سازمان  

ظرفیت ها با مهیار  سازمان  اننخاب  نظر -اقدا  بر اساس  از  اما  بوده است.  موضوع رهمری  در  ارزشیابی  موضوع  ظرفیت 

برای قرار گرفن  در اولویت اقدا  است. در بی  ظرفیت ها نیر  موضوع ترتیما  نهادی دارای باالتری  امنیاز  موضوع اصلی 

یکسان کسب کرده اند. نکنه حائز ظرفیت بودجه ریزی  مدیریت و اجر ا و ظرفیت ارزیابی شرای  و تهیی  چشق انداز امنیاز 

اننخاب های   در  اولویت اول  اهمیت  مقایسه با جدول  ذینفهان در  مشارکت  باالی ظرفیت جلب  اولویت دو  اقدا  امنیاز 

مسیر   برای حرکت در  ذینفهان  مشارکت  اهمیت ظرفیت جلب  مهق نشان دهنده  ای   به است.  و توسهه  سازمانی  توسهه 

 مهنای عا  آن برای سازمان ها می تواند باشد. 

 سازمانی سطح در گستری ظرفیت های طرح اقدام دوم اولویت تبیین برای نظرسنجی آرای: 2-5جدول 

 

 ظرفیت های عملکردی

جلب مشارکت   مجموع
 ذینفعان

ارزیابی شرایط و 
 تعیین چشم انداز

تعیین سیاست ها و  
 راهبردها

بودجه ریزی،  
 مدیریت و اجرا

 ارزشیابی

ی
صل

ت ا
عا

ضو
مو

 

 16 3 1 4 4 4 ترتیبات نهادی

 14 5 4 1 1 3 رهبری

 7 0 4 0 2 1 دانش

 5 0 1 0 3 1 پاسخگویی

  8 10 5 10 9 مجموع

 

اول اقدا  به شرح   برای اولویت  توانمندساز  فراسازمانی   محی   در سط   مشابه  ننایج نظرسنجی  جدول  با تحلیلی 

نیز ظرفیت بودجه ریزی  مدیریت و اجرا  برای  ها  می باشد. نظرسنجی  5-3 تمیی  اولویت اول اقدا  در سط  فراسازمانی 

بودجه ریز باالتری  اولویت اقدا  نشان داده است. ظرفیت  ترتیما  نهادی دارای  موضوع اصلی  مدیریت و اجرا  را در  ی  

برای در   باالتری  امنیاز  ترتیما  نهادی نیز دارای  موضوع اصلی  و  بی  ظرفیت های عملکردی  در  باالتری  امنیاز  دارای 

سط    مانند  نیز  سط   فراسازمانی   ای   در  نهادی  ترتیما   از  پس  موضوع پاسخگویی  باشند.  می  گرفن   قرار  اولویت 
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فراسازمانی  به سازمانی دارای رتمه دو  اقدا  د داده شده برای اولویت اول اقدا  می باشد. همانند سط   ر بی  امنیازهای 

و تهیی  چشق   ارزیابی شرای   سیاست ها و راهمردها   ترتیب  ظرفیت های عملکردی بودجه ریزی  مدیریت و اجرا  تهیی  

اولویت اقدا  برتر در سط  فراسازمانی ان  نخاب شده اند.انداز به عنوان ظرفیت های دارای 

 

 

 

 محیط توانمندساز سطح در گستریظرفیت های طرح اقدام اول اولویت تبیین برای نظرسنجی آرای: 3-5جدول 

 

 ظرفیت های عملکردی

جلب مشارکت   مجموع
 ذینفعان

ارزیابی شرایط و 
 تعیین چشم انداز

تعیین سیاست ها و  
 راهبردها

بودجه ریزی،  
 مدیریت و اجرا

 ارزشیابی

ی
صل

ت ا
عا

ضو
مو

 

 22 1 10 7 4 0 ترتیبات نهادی

 5 0 1 1 3 0 رهبری

 5 0 4 0 0 1 دانش

 8 1 1 3 3 0 پاسخگویی

  2 16 11 10 1 مجموع

 

کارگاه مشورتی   شرکت کنندگان در  سط  فراسازمانی  -به ظرفیتبررسی آرای  اولویت دو  اقدا  در  موضوع دارای 

شده است.    4-5ل  جدودر   با ای  ارائه  می باشد  اول  مشابه اولویت  اولویت دو  اقدا  نیز  در  شده  داده  ترتیب امنیازهای 

از ترتیما  نهادی در ای  اولویت قرار گرفنه است    .تفاو  که موضوع اصلی رهمری دارای رتمه دو  پس 

 توانمندساز محیط سطح در گستریظرفیت های طرح اقدام دوم اولویت تبیین برای نظرسنجی آرای: 4-5ل جدو

 

 ظرفیت های عملکردی
جلب مشارکت   مجموع

 ذینفعان
ارزیابی شرایط و 
 تعیین چشم انداز

تعیین سیاست ها و  
 راهبردها

ریزی،  بودجه  
 مدیریت و اجرا

 ارزشیابی

ی
صل

ت ا
عا

ضو
مو

 

 13 3 3 2 4 1 ترتیبات نهادی

 10 1 4 2 2 1 رهبری

 6 0 1 3 1 1 دانش

 0 0 0 0 0 0 پاسخگویی

  4 8 7 7 3 مجموع
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با تجربه سازمان ها  اننخاب های صور  گرفنه توس  شرکت کنندگان در کارگاه که مدیران و کارشناسان  بررسی 

نظرا  در دو اولویت اول و دو  در دو سط  سازمانی و فراسازمانی دارد. تفاو  مشهود در موضوع بوده اند نشان از انطماق 

گویی هیچ امنیازی از سوی شرکت کنندگان برای اولویت دو  موضوع پاسخپاسخگویی در سط  فراسازمانی دیده شد که 

نکرده   بود.بود  اقدا  دریافت  اصلی  بی  موضوعا   در  دارای رتمه دو   اول  اولویت  تواند به علت    اما در  تفاو  می  ای  

اول    مشارکت کمنر شرکت کنندگان در تکمیل بخه فراسازمانی و همچنی  تهداد اننخاب های کمنر  محدود به اولویت

در بی  مشارکت کنندگان باشد. با ای  وجود  در نگاه کلی انطماق ترتیب امنیازهای داده شده در دو اولویت می تواند یک 

برنامه   اقدا  برای  اول  شده به اولویت  داده  امنیازهای  از  اسنفاده  و آن  مهرفی کند  اولویت اقدا   برای تهیی   قاعده کلی 

برنامه اقدا  باشد.  ریزی در 

گرفنه در   با اننخابهای صور   و آشنایی  ادامه برای تشری  بیشنر  برای اولویت   5-5جدول  در  اننخاب هر سازمان 

م ارائه  سازمان  گسنری آن  اقدا  در طرح های ظرفیت  شود.اول  اولویت اول    ی  تنوع در  شود  همانطور که مشاهده می 

اقدا  بسیار محدود می باشد. ای  نکنه می تواند موید اهمیت ظرفیت های بودجه ریزی  مدیریت و اجرا  و تمیی  سیاست  

باشد که مسنقیما با مسائل کننده  های مشارکت  از دیدگاه سازمان  سازمانی  توسهه  سازمانی در  توسهه    ها و راهمردهای 

 .  ناحیه محور روبرو هسنند

 اولویت اول اقدام در سطح سازمانی به انتخاب هر سازمان: 5-5جدول 

اصلی –ظرفیت   سازمان  موضوع 

 تریبات نهادی  -جلب مشارکت ذینفعان   جهاد کشاورزی  زابل

 ترتیبات نهادی  -ریزی، مدیریت و اجرا  بودجه   جهاد کشاورزی هامون

 ترتیبات نهادی  -بودجه ریزی، مدیریت و اجرا   جهاد کشاورزی  زهک

 تریبات نهادی  -تبیین سیاست ها و راهبردها   جهاد کشاورزی هیرمند

 تریبات نهادی  -تبیین سیاست ها و راهبردها   جهاد کشاورزی  استان

 تریبات نهادی  -راهبردها  تبیین سیاست ها و   معاونت آب سیستان

 چندین گزینه حفاظت محیط زیست زابل

 ترتیبات نهادی  -بودجه ریزی، مدیریت و اجرا   1-فرمانداری

 ترتیبات نهادی  -بودجه ریزی، مدیریت و اجرا   2-فرمانداری

 ترتیبات نهادی  -بودجه ریزی، مدیریت و اجرا   تعاون، کار و رفاه اجتماعی زابل

 ترتیبات نهادی  -بودجه ریزی، مدیریت و اجرا   فرهنگی و گردشگری زابلمیراث  

 ترتیبات نهادی  -بودجه ریزی، مدیریت و اجرا ، و تبیین سیاست ها و راهبردها   منابع طبیعی و آبخیزداری هیرمند 
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 منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
راهبردها، و ارزیابی شرایط وتعیین چشم  بودجه ریزی، مدیریت و اجرا ، و تبیین سیاست ها و  

 ترتیبات نهادی -انداز 

 ترتیبات نهادی  -بودجه ریزی، مدیریت و اجرا   منابع طبیعی و آبخیزداری زابل

 ترتیبات نهادی  -بودجه ریزی، مدیریت و اجرا ، و تبیین سیاست ها و راهبردها   صنعت، معدن و تجارت زابل

 ترتیبات نهادی  -دیریت و اجرا ، و تبیین سیاست ها و راهبردها  بودجه ریزی، م دامپزشکی زابل

 

 

 بندی جمع -6

ننایج ارزیابی ظرفیت در   و فراسازمانی   تشری  شده برای ارزیابی ظرفیت در دو بخه سازمانی  با توجه به ساخنار 

ارزیابی ظرفیت منشکل از برگزاری مصاحمه و تکمیل پرسشنامه   هر دو بخه در سرفصل های جداگانه ارائه شد. ساخنار 

ن بود. محورهای توسهه تمیی  شده در مطالها  پایه مهک  خوداظهاری توس  سازمان های ذیرب  در توسهه حوزه سیسنا

ننایج ارزیابی ظرفیت های عملکردی در بخه سازمانی و فراسازمانی  اننخاب سازمان ها برای ارزیابی ظرفیت قرار گرفت.  

پایه  ذیل محورهای توسهه سا گزارش مطالها   زمان های می تواند در ارتماط با محورهای توسهه به کار گرفنه شود. در 

یا مزیت مطرح ذیل  توسهه  و  محور  با اننخاب  ظرفیت   ننایج ارزیابی  از  اند. برای اسنفاده  شده  مهرفی  اثرگذار  و  ذیرب  

فهلی   و وضهیت  کرد  مراجهه  ظرفیت  ارزیابی  جامع  به گزارش  توان  می  سازمان های ذیرب   شناسایی  و  توسهه   محور 

نسمت به برنامه ریزی برای توسهه بر ممنای محور اننخابی اقدا  ه کرده و  ظرفیت های عملکردی آن سازمان ها را مطاله 

موارد بنا به  توسهه   در برخی  ای  مرحله  ضم  در نظر گرفن  نکا  فنی طرح توسهه  ذیل محور  کرد. برنامه ریزی در 

ممک  است نیازمند برنامه ریزی برای توسهه ظرفیت های عملکردی     عملکردی در سازمان ها  وضهیت فهلی ظرفیت های

از طرفی  اثر محی  توانمندساز و ظرفیت های فراسازمانی در طرح توسهه اننخابی نیز می بایست   آن سازمان ها نیز باشد.

ابد. از ای  رو  می توان در کنار ظرفیت های سازمانی لحاظ گردد تا انسجا  سازمانی مورد نیاز برای توسهه پایدار تحقق ی

فراسازمانی را   توسهه ظرفیت های عملکردی  موانع فراسازمانی و راهکارهای  ارزیابی ظرفیت   به گزارش جامع  با مراجهه 

برنامه ریزی لحاظ کرد.   نظر گرفن  مسائل فنی  نیز در  الگوی برنامه ریزی ضم  در  ای   از  و با اسنفاده  ای  شرای   در 

منطقه توسهه  بسنه کامل   طرح های  یک  به صور   برنامه های توسهه  در  نیز  نیاز  مورد  ظرفیت های عملکردی  ای  

نیز می بایست برای در نظر گرفن   پیشنهاد می شود. در تکمیل ای  بسنه برنامه ریزی  خروجی های طرح بسیج اجنماعی 
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ای  امر منطمق بر   توصیه   UNDPمکهب ارزیابی ظرفیت  ذینفهان طرح های توسهه در برنامه ریزی توسهه اسنفاده شود. 

در برنامه ریزی برای  مشنمل بر بخه فردی  سازمانی و فراسازمانی  ننیجه تما  ظرفیت های عملکردی  می گردد و در 

 توسهه لحاظ می گردد.

 

 نیاز است تاکید شود:  برخی نکا  کلی در مطالهه طرح های ظرفیت گسنری

ف -1 وضهیت  ارزیابی  شرح خدما  طرح حاضر   در  طمق  محی     33هلی ظرفیت های عملکردی  سازمان  و در 

اصلی   موضوع  منظر چهار  از  و روش  core issueتوانمندساز   ابهاد  با توجه به هد    و    انجا  شده است 

اساس   بر  گسنری  طرح های ظرفیت  شده است.  تحلیل  ذیل هر ظرفیت  موضوعا   اهق  و  کلیا   ارزیابی 

مطلوب تنظیق شده است و در مرحله اجرایی   به وضهیت  وضهیت فهلی هر ظرفیت در سازمان ها برای رسیدن 

شده برخی ارزیابی های جزئی تر در بخه های مرتم  با تدوی اقدا    نیاز است در برخی موارد مطابق برنامه

 یک ظرفیت صور  گیرد.

می تواند  -2 توسهه بسنه به نظر منخصص  اننخاب سازمان های ذیرب  برای تحلیل ظرفیت ها ذیل هر محور 

باشد.   منغییر 

مدیرینی و خدماتی -3 گانه خدماتی   ها در کهس های سه  بندی سازمان  به مدیرین-دسنه  تواند وابسنه  ی می 

نظر منخصص و یا ویژگی های پرو ه عملیاتی مورد نظر تغییر کند. مهک اصلی در دسنه بندی شرح خدما  

تغییر در   اینکه  اینرو  ضم   از  است.  اندرکاران  با ذینفهان و دست  ارتماط سازمان  و نحوه  نظر  مورد  سازمان 

 موارد محدودی اتفاق خواهد افناد.  درای  تغییر    ه بندی سازمان امکان پذیر است دسن

به صور  کلی  طرح های ظرفیت گسنری ذیل یک ظرفیت عملکردی به هق مرتم  هسنند؛ ای  طرح ها با  -4

 همپوشانی ندارند اما می توانند مکمل هق باشند. طرح های ظرفیت گسنری در سایر ظرفیت های عملکردی  
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 منابع -7

ارز  یراهنما -1  UNDPت  یظرف  یابیروش 
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 هاوستیپ -8

 یپرسشنامه بعد سازمان -1  -پ

 

 

محنر   کارشناس 

 با سه  و احنرا 

ز راسنایپرسشنامه  در  سازمان  یعملکرد  هایظرفیتشناسایی  "جهت    یپژوهش  یر  سطوح   یهامجموعهو    یدر 

لذا با تخصیم  "یفراسازمان ارزشمندتان  یباشد.  تکمیدق  طوربهص زمان  از همکاریشاپید. پیل نمائیق آنرا  مانه یصم  یه 

 .شودیم  یشما سپاسگزار

 

 زن  )جنس: مرد    -1

.................. -4 س : ...........  -2  سابقه کار: ................... -5  شغل: 

 )  دکنری)فوق لیسانس  )  لیسانس)دیپلق و فوق دیپلق   میزان تحصیه :  -3

4-  ....................  رشنه تحصیلی 

 واحد سازمانی محل فهالیت ....................  -5

 سابقه فهالیت در سازمان.............  -6
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 یسازمان  سط  –  یما  نهادیترت  یابیارز
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  نفهانیظرفیت جلب مشارکت ذ 1

 سؤال 
ها  طرح در  نفهانی  جلب مشارکت گسنرده ذیتضم در راسنای   ی  قوانیتدو  ییتوانابه چه میزان    یمسئول
 های سازمان را دارند؟و برنامه

     

ص
اخ
ش

 

      است؟ زانمی چه  به  ینیریمد   یهابرنامه  یاجرا و   یتدو  یبرا مرد   نظرا  از اسنفاده

      جلسا  مردمی به چه میزان مفید است؟به نظر شما ننیجه  

      کنید؟با سازمان را چگونه ارزیابی می  یزان مشارکت و اسنمرار جلسا  مردمیم

      نفهان یا مراجهه کنندگان نسمت به قوانی  سازمان شما به چه میزان است؟یآگاهی ذ

  اندازچشق   ییو ته   یشرا  یابیارزظرفیت   2

      های سازمانی به چه میزان است؟طراحی  مدیریت و تحلیل سیاست ٔ  نهیزمتوانایی سازمان در   سؤال 

ص
اخ
ش

 

جا بوده ...  به چه میزان درست و به  ی بازار  صنف یطی  اثرگذار محیانجا  شده سازمان از شرا  یهالیتحل
 است؟

     

      کنید؟را چگونه ارزیابی می  ی  بحرانیدر واکنه به شرا  ینیریت اقداما  مد یفیک

      های تهیی  شده وجود دارد؟به چه میزان قوانینی برای ارزیابی میزان پیشرفت سازمان در مسیر چشق اندازه

  و راهمردها  هااستیس   تهیی 3

      کنید؟را چگونه ارزیابی می  ییزااشنغال  هایطرحاخنیار سازمان در زمینه تدوی  قانونی برای تهیه   سؤال 

ص
اخ
ش

 

سازمان}کاشت خربزه    ینیریما  مد یه مهاجر   فقر و ...  در تصمی مانند افزا  یرا  اجنماعییتغ  ریتأثزان  یم
 کنید؟در بسنر تاالب{ را چگونه ارزیابی می

     

مرتم  با    یقوان مثهًکنید؟  قوانی  سازمانی خود را تا چه میزان مسنقل  عادالنه و منصفانه ارزیابی می
 ی رفاه  ینیحما  مسائلو  ارتقا کارکنان  مسائل   کارکنان  قیو تشو هیتنم

     

      کنید؟سازمان چگونه ارزیابی می  یانداز کلچشق  یدر راسنا بلندمد های  وجود برنامه

  و اجرا  تیریمد    یزیربودجه 4

 سؤال 
  هایطرحبندی  به نظر شما سازمان به چه میزان توانایی تدوی  چارچوب حقوقی و نظارتی در راسنای بودجه

 مرتم  را دارد؟

     

ص
اخ
ش

 

      باشد؟کاری سازمان به چه میزان عاری از فساد شغلی میمحی 

      اثرگذارند؟قوانی  مالی موجود سازمان به چه میزان در دسنیابی به اهدا  سازمان 

      کنید؟سازمان را چگونه ارزیابی می  هایظرفیتهای و های مالی با اولویتمیزان همسویی سیاست

      کنید؟های مالی سازمان را چگونه ارزیابی میمیزان اشرا  مدیر نسمت به قوانی  و سیاست

  یابیارزش 5
      کنید؟را چگونه ارزیابی می  هاارزیابی و پایه طرح توانایی سازمان در زمینه سؤال 

ص
اخ
ش

 

      کنید؟ها را چگونه ارزیابی میهای ارزیابی طرحمیزان اسنفاده سازمان از شاخص

      کنید؟ازعملکرد سازمان را چگونه ارزیابی می  های پاسخگویی به شکایا  مردمیاسنفاده از سامانه

نامه ها را چگونه های انظماطی برای عملکرد مدیران اجرایی طرحتوانایی سازمان در زمینه تدوی  آیی  
 کنید؟ارزیابی می
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 یسازمان سطح –ها  طرح  یمسائل رهبر یابیارز
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  نفهانیظرفیت جلب مشارکت ذ 1

      ؟دارد را نفهانیرواب  با ذ تیریمد ییتوانابه چه میزان  سازمان مدیر سؤال

ص
اخ
ش

 

      کنید؟چگونه ارزیابی میرا  سایر مدیران سازمانیبا  رواب توانایی مدیر سازمان در زمینه توسهه و حفظ 
      کنید؟را چگونه ارزیابی می ی مراجع عموم ریو سا یردولن ی غ ی هامانند شهروندان  سازمان  نفهانیبا ذ مدیر سازمان مشارکتمیزان 

      کنید؟ حضوری و مجازی  بی  مدیر سازمان و ذینفهان مربوطه را چگونه ارزیابی می گفنگومکانسیق 

ی را چگونه و خارج یداخل نفهانیسازمان و ذ  ی گفنگو ب  ی  و فراوان یمشارکت  تههد آور  سلسله مراتم  ت ی شفاف مثالعنوانبه  تی فی ک
 کنید؟ارزیابی می

     

  اندازچشق   ییو ته   یشرا  یابیارزظرفیت   2

 سؤال
1 

      د؟را دار اجرایی های طرح جیل ننای و تحل تیریمد  یل طراحی پنانس به چه میزان سازمان رهمری 

 سؤال
2 

      ؟اجرایی دارد های طرحبرای  ی  اهدا  سازمان یتدو و بلندمد اندار  توسهه چشق ییتوانا به چه میزان سازمان رهمری 

ص
اخ
ش

 

ی سازمان به چه میزان خارج ی دهایو تهد هافرصتو  یقو  و ضهف داخل رهمری سازمان در زمینه تحلیل سیسنماتیک نقاطتوانایی 
 است؟

     

به   یی پا"و از  " یی باال به پا"از  ی کردهایبنواند در رو یسازمان  را یی مواجهه با تغ درمیزان توانایی ای  را دارد که چهرهمری سازمان به
 د؟ینما جادیتهادل ا "باال

     

      ا در مواقع بحرانی نشان دهد؟دهیها و تهدفرصت رهمری سازمان به چه میزان توانایی ای  را دارد که واکنه مناسب به
  و راهمردها  هااستیس   تهیی 3

 سؤال
1 

      دارد؟ یسازمان  تیمأمور بر اساس چشق انداز و مشخص و کوتاه مد  ی هاتی اهدا  و فهال  یی رهمری سازمان به چه میزان توانایی تم 

 سؤال
2 

      ؟ن را داردنفهایو اننظارا  ذ ازهای با ن  یمنابع سازمان  رهمری سازمان به چه میزان توانایی همسوسازی 

ص
اخ
ش

 

      ی را مد نظر قرار دهد؟در عملکرد سازمان  یاجنماع را یی تغ ری تأث زانی مرهمری سازمان به چه میزان توانایی ای  را دارد که 

      را بهمود بخشد؟ سازمان ی راهمردهابودن اهدا  و  یاتی عملزان ی رهمری سازمان به چه میزان توانایی ای  را دارد که م

      سازمان ارائه دهد؟ تی توسهه ظرف ی برا بلندمد  ی راهمرد ی هااستی س وجودرهمری سازمان به چه میزان توانایی ای  را دارد که 

  و اجرا  تیریمد    یزیربودجه 4
      ها را دارد؟پرو هها و برنامه   ی ها  قوان استی س تیریمد ی مناسب برا سازکار جادیا ییتوانا به چه میزان سازمان ی رهمر سؤال

ص
اخ
ش

 

      کنید؟بندی اهدا  مهق و عملیاتی سازمان را چگونه ارزیابی میبندی و زمانتوانایی رهمری در زمینه اولویت

      واگذار کنند؟ یتخصص ی هاکارگروه به ها رادرباره طرح گیری رهمری سازمان به چه میزان توانایی ای  را دارد که تصمیق

      ها را مدیریت کند؟ها و برنامهطرح ی اجرا تی فی کرهمری سازمان به چه میزان توانایی ای  را دارد که 

      اقدا  کند؟ هاطرحرهمری سازمان به چه میزان توانایی ای  را دارد که به انجا  بموقع 

  یابیارزش 5
 سؤال
1 

      سازمان را دارد؟ یاتی و عمل یعملکرد مال و ارزیابی تیریمد ی برا یسنمی ی سطراح ییتوانابه چه میزان  سازمان ی رهمر

 سؤال
2 

      د؟ینمات یریمد نفهانذیعاننظارا  با  راسناهقرا و منابع سازمان ها رهمری سازمان به چه میزان توانایی ای  را دارد که طرح

      د؟ینما جادیا سازمان به منظور بهمود عملکرد ییارهای مهرهمری سازمان به چه میزان توانایی ای  را دارد که 

ص
اخ
ش

 

      کنید؟ده  را چگونه ارزیابی میی جه رسی به نن  ی هاپرو هتهداد  مثهً  هادر زمینه طرح سازمان ییاجرا ییتوانا

      کنید؟ی را چگونه ارزیابی میالملل  ی و ب  یمل  یمحلجوامع  یاجنماع ی اقنصاد  یبهمود شرا بر عملکرد سازمان ری تأثزان ی م
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 سطح سازمانی  -ارزیابی موضوع دانش

رد
ندا
د 
جو
و

 

کق
ی 
ود
حد
تا

 

یاد
ز

یاد 
ر ز
سیا
ب

 

  جلب مشارکت ذینفهان  تیظرف 1

  سؤال
1 

 ؟دهد یمشارکت م  یتوسهه آموزش  یهااستیس   یرا در پروسه تدو  نفهانیذ زانیسازمان شما به چه م
     

  سؤال
2 

  یآموزش   یهااستیها و ستوسهه برنامه  یبرا  یاسنفاده از نظر جمه  یها در راسناسازمان  گریتهامل سازمان با د زانیم
 خود به چه اندازه است؟

     

ب  یگفنگو جیسازمان در ترو ییتوانا  زانیدر سازمان به چه م یآموزش  یازهایو کارکنان در مورد ن  تیریمد   یمداو  
 ؟است

     

 زانیبه چه م  یآموزش  یهاو کارکنان در مماحث مرتم  با توسهه برنامه  رانیمشارکت دادن مد  نهیسازمان در زم  ییتوانا
 است؟

     

ص
اخ
ش

 

 مناسب در سازمان شما چگونه است؟  یآموزش یفضاها  زیتجه  زانیتهداد و م
     

  زانداچشق   ییو ته   یشرا  یابیارز  تیظرف 2

      خود را دارد؟  ازیموجود و مورد ن  یآموزش  زا یجامع از تجه  یابیارز  ییتوانا زانیسازمان شما به چه م سؤال 

ص
اخ
ش

 

      ؟کند یم  لیچشق اندازها دخ   ییداده و آنرا در تم  تیاولو  یتوسهه آموزش  یهابه دانه و برنامه  زانیسازمان شما به چه م

در سازمان   تیموفق  یبلندمد  برا  یبرنامه آموزش   یدانه و تدو  یاز سط  فهل  یابیارز  ییتوانا  زانیسازمان شما به چه م
 را دارد؟

     

      سازمان شما به چه اندزه است؟  در ازیموجود و مورد ن  یآموزش  زا ی تجه یبروز بودن بانک اطهعات  زانیم

      است؟  زانیدر سازمان شما به چه م  یآموزش  تیمنخصص با مسئول  یرویاسنفاده از ن

  و راهمردها  هااستیس   ییته 3

  سؤال
1 

علق/آموزش   د یخود  تول  یاندازهای آموزشبه چشق  یابیدسن  یبرا  یاسنراتژ   یتدو  تیظرف زانیسازمان به چه م
   را دارد؟یسازمان

     

  سؤال
2 

      است؟  زانیبه چه م  یآموزش  یاندازهانوع آموزش منناسب با چشق   ییته  یسازمان برا  ییتوانا

ص
اخ
ش

 
   یجدول حقوق   ی ارتقاء  رتمه بند   د؟یکنیم  یابیتوسهه دانه و مهار  چگونه ارز  یسازمان خود را برا  یهابرنامه
 و..   ضم  خدمت  یهادوره   یآموزش  یهادوره

     

  و اجرا  تیریمد    یزیربودجه 4
  سؤال
1 

  زانیتوسهه دانه و مهار  خود به چه م  یهایاسنراتژ  یمنابع به سمت اجرا  تیریمد  نهیسازمان در زم  ییتوانا
 باشد؟یم

     

  سؤال
2 

      است؟ زانیهای توسهه دانه و مهار  در سازمان شما به چه مبودجه به طرح صیتخص

ص
اخ
ش

 

      باشد؟یدانه و مهار  به چه اندازه م  یهاتوسهه برنامه  یسازمان برا  یصیبودجه تخص

      ؟اجرا شده است  یطمق جدول زمانمند  زانیمچه سابق سازمان به   یآموزش  یهابرنامه

      باشد؟یم  زانیتوسهه دانه و مهار  به چه م  یهابرنامه  یاجرا نهیها در زمارگان  ریسازمان با سامشارکت  

  یابیارزش 5
  سؤال
1 

      توسهه دانه و مهار  خود را دارد؟  یهایاسنراتژ  جیو ننا  هایخروج  یابیارز  تیظرف زانیسازمان به چه م

  سؤال
2 

      است؟ زانیمحوله به چه م  فیانجا  وظا  یکارکنان در راسنا  هیپا  یسازمان برا  ییتوانا

ص
اخ
ش

 

      است؟ زانیعملکرد کارکنان در سازمان به چه م  تیفیک  یابیارز  یابزارها  یو فراوان  تیوجود  جامه

  یابیسازمان را چگونه ارز  ییهای دانه افزاسط  دانه و مهار  کارکنان پس از شرکت در طرح  یابیارز  یارهایمه
 د؟یکنیم
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 یسازمان سطح  –  ییموضوع پاسخگو  یابیارز
رد
ندا
د 
جو
و

 

قک
ی 
ود
حد
تا

 

یاد
ز

یاد 
ر ز
سیا
ب

 

  نفهانیجلب مشارکت ذ  تیظرف 1

 سؤال
1 

      را دارد؟ فهانی  به منظور جلب مشارکت ذپذیری مسئولیت  ییسازکار پاسخگو جادیا تی ظرف زانی سازمان به چه م

 سؤال
2 

      است؟ زانی   به چه مقی مفاه ی  ساده ساز یبه زبان محل یسازمان  ما ی سازمان در ارائه تصم ییتوانا

ص
اخ
ش

 

      د؟ی کن یم یاب یارز چگونهرا  نفهانیسازمان و ذ  ی نامه..  ب   ی مجاز  ی سازکار گفت و گو  جلسه  حضور یوجود و اثربخش

 ی اب یرا چگونه ارز نفهانعیسازمان و ذ  ی   ب یقیو مشارکت محور بودن  و تهداد جلسا  گفنگو  از هر طر تی  شفاف تی فی ک
 د؟ی کن یم

     

      سازمان وجود دارد؟ تیریخود به مد ی هادگاهید انی ب  ی کارکنان برا  ی فرصت مناسب در ب  زانی به چه م
  اندازچشق   ییو ته   یشرا  یابیارز  تیظرف 2

 سؤال
1 

      ؟دی کن یم یاب یارز زانی را به چه م ییک سازکار منسجق پاسخگویجاد یا برای  انداز  چشقیی سازمان در تم  ییتوانا

 سؤال
2 

      به چه میزان است؟ها ثمت و پردازش دادهبرای  ک سامانه منسجقیو اسنفاده از  یطراح نهی سازمان در زم ییتوانا

ص
اخ
ش

 

 یی...  بر عملکرد پاسخگو ی بازار  صنف یطی   اثرگذار محیانجا  شده توس  سازمان از شرا ی هالی تحل یزان درسن ی م
 ؟دی کن یم یاب یسازمان را چگونه ارز

     

 مؤثربوجود آمده  که  ی دهایها و تهدل فرصتی  پس از تحل ی  بحران یسازمان در واکنه به شرا ین یریت اقداما  مدی فی ک
 ؟دی کن یم یاب یسازمان بوده است را چگونه ارز ییبر سازکار پاسخگو

     

  و راهمردها  هااستیس   ییته 3

 سؤال
 ی اب یسازمان را چگونه ارز ی های و اسنراتژ هااستی س ی سازشفا  ی برا ییتوسهه سازکار پاسخگو نهی سازمان در زم تی رفظ
 د؟ی کن یم

     

      ؟وجود دارددر سازمان  نفهانیبه ذ ییساخنار و سازکار پاسخ گوبه چه میزان  شاخص

  و اجرا  تیریمد    یزریبودجه 4
      ؟دی کن یم یاب یرا چگونه ارز یسازمان  های طرح ییو اجرا یمال تیریدر مد ییپاسخگو ی سازمان در توسهه سازکارها تفی ظر سؤال

ص
اخ
ش

 

      ؟دی کن یم یاب یسازمان را چگونه ارز ییپاسخگو ی ها ز ی بر مکان  رانیاشرا  مد زانی م

      باشد؟یم چگونه ییپاسخگو ی ها ز ی سازمان به مکان  ی مندیپا زانی م

  قانون  مثالعنوانبهخود را ارائه دهند   ما ی تصم لیکند تا دالیرا ملز  م رندگانی گقی که تصم ییهاز ی وجود مکان 
 ؟است زانی   به چه مونی کنوانس

     

      باشد؟یبه چه اندازه م نفهانیذ تیجلب رضا ی در راسنا ی ادار یبوروکراس ی سازساده ی تهش برا

  یابیارزش 5
 سؤال
1 

      ؟دی کن یم یاب یرا چگونه ارز هاطرح یاب ی در بخه ارزش ییپاسخگو ی ها ز ی مکان   یتدو ی سازمان در راسنا تی ظرف

 سؤال
2 

      باشد؟یمربوط به عملکرد سازمان به چه اندازه م ا یبه شکا یدگی و رس افتیسازکار در  یتدو نهی سازمان در زم ییتوانا

ص
اخ
ش

 

      است؟ زانی اعضاء سازمان به چه م ریو سا رانیحفظ حق اننقاد کارکنان از عملکرد مد ی در راسنا ین یحما ی هااستی وجود س

      است؟ زانی سازمان به چه م ریحساس و فسادپذ ی ها  کارکنان در شغلین یگزیجا ای  یاسنفاده از عملکرد چرخش

      است؟ زانی در سازمان به چه م ی مشنر تیرضا ینظرسنج ی هاسنقی س یفراوان 

تهش  زانی پاسخ داده شده و م ی هاتیشکا ا  یتهداد شکا لی و تحل هیدر سازمان به منظور تجز یاب یارز ی هاوجود شاخص
 د؟ی کن یم یاب یرا چگونه ارز یجلب اعنماد عموم ی سازمان برا

     



 
 

 

 190 دانشگاه زابل 

 

سطح مح  -2 -پ  توانمندسازط  یپرسشنامه 

 

 

 

محنر   کارشناس 

 با سه  و احنرا 

ز راسنایپرسشنامه  در  فراسازمان  یعملکرد  هایظرفیتشناسایی  "جهت    یپژوهش  یر  سطوح  با است  "یدر  لذا   .

از همکاریشاپید. پیل نمائیق آنرا تکمیدق  طوربهص زمان ارزشمندتان  یتخص  .شودیم  یمانه شما سپاسگزاریصم  یه 

 

 زن  )جنس: مرد    -1

.................. -4 س : ...........  -2  سابقه کار: ................... -5  شغل: 

 )  دکنری) سانسیلفوق)  لیسانس)  پلقیدفوقدیپلق و   میزان تحصیه :  -3

4-  ....................  رشنه تحصیلی 

 ....................واحد سازمانی محل فهالیت    -5

 سابقه فهالیت در سازمان.............  -6
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 توانمند ساز  طمحی  سطح  –  یبات نهادیترت  یابیارز

رد
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د ن
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ز

یاد 
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  نفهانیظرفیت جلب مشارکت ذ 

1 
 کنید؟منطقه چگونه ارزیابی می  هایطرحاهمیت  جایگاه و میزان مشارکت ذینفهان  مرد   را در تهیه  

 در صور  لزو  شرح دهید.

     

2 

منطقه چگونه ارزیابی    هایطرحی و اسنمرار جلسا  مسئولی  با ذینفهان  مرد   را در تهیه نظرخواهرویکرد 
 کنید؟می

 در صور  لزو  شرح دهید.

     

3 

با تصمیق  کنید؟ای را به چه میزان مفید ارزیابی میهای منطقهگیریننیجه جلسا  مردمی را در ارتماط 
 در صور  لزو  شرح دهید.

     

  اندازچشق   ییو ته   یشرا  یابیارز  تیظرف 

1 

 ای به چه میزان مسنقل است و نیاز به رویکرد باال به پایی  ندارد؟قوانی  منطقهبه نظر شما تهیه و تدوی   
 در صور  لزو  شرح دهید.

     

2 

با شرای  خاص بحرانی  مانند خشکسالی و ...  در سط  به نظر شما به چه میزان تصمیق گیری برای مقابله 
 ؟گرددیممنطقه اتخاذ 

 در صور  لزو  شرح دهید.

     

3 

 کننرل و ارزیابی کند؟   شده ییتهانداز  ی دولنی را بر ممنای چشقهاسازمانآیا قوانینی وجود دارد که روند حرکت  
 در صور  لزو  شرح دهید.

     

  و راهمردها  هااستیس   ییته 

1 

 ای را دارند؟توسهه منطقه  هایطرحای به چه میزان توانایی و اخنیارا  الز  در تدوی   مسئولی  منطقه
 در صور  لزو  شرح دهید.

     

2 

اجنماعی ذینفهان در منطقه -میزان منأثر از تغییرا  اقنصادیاتخاذ تصمیما  مدیرینی توس  مسئولی  به چه 
 است؟

 در صور  لزو  شرح دهید.

     

  و اجرا  تیریمد    یزیربودجه 

1 
 یدر راسنا  یو نظارت  یهای حقوقچارچوبای به چه میزان توانایی و اخنیار عمل در تدوی  مسئولی  منطقه

 در صور  لزو  شرح دهید. دارند؟توسهه منطقه را   هایطرحبندی  بودجه

     

1 

 است؟ی توسهه منطقه هاتیبا اولو  راسناهقهای دولنی به چه میزان  دسنگاه  یمال  یهااستیس
 در صور  لزو  شرح دهید.

     

  یابیارزش 

1 

 ؟کنید توسهه را چگونه ارزیابی می  هایطرحه یپاتدوی  قوانی  برای   ی درامنطقهمدیران   ییتوانا
 در صور  لزو  شرح دهید.

     

2 
 در منطقه وجود دارد؟ در صور  امکان مثال بزنید.  اجراشده  هایطرحهایی برای ارزیابی  آیا شاخص

 در صور  لزو  شرح دهید.
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 یسازمان  سطح  –ها  طرح  یمسائل رهبر  یابیارز
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  نفهانیظرفیت جلب مشارکت ذ 

1 

  یاب یرا چگونه ارز  رب ذیی  ران سازمانیر مد ینه توسهه و حفظ رواب  با سایدر زممسئولی     ییتوانا
 ؟د یکنیم

 در صور  لزو  شرح دهید.

 

     

2 

ر مراجع یو سا  یردولنیغ  یهانفهان  مانند شهروندان  سازمانیذمسئولی  به چه میزان از مشور   

 در صور  لزو  شرح دهید.  ؟برند ای بهره میتوسهه  هایطرح   یدر خصوص تدو   یعموم

     

 

  اندازچشق   ییو ته   یشرا  یابیارزظرفیت   

1 

  یدها یو تهد   هافرصتو     ک نقاط قو  و ضهفیسنماتیل سیدر تحلای  منطقه  عملکرد مسئولی 
 در صور  لزو  شرح دهید.کنید؟  ای در راسنای توسهه پایدار را چگونه ارزیابی میمنطقه

 

     

2 

در صور  لزو  شرح    کنید؟عملکرد مدیران در زمان وقوع بحران در منطقه را چگونه ارزیابی می

 دهید.

     

  و راهمردها  هااستیس   تهیی 

1 
انداز مد  بر اساس چشقمشخص کوتاه  هایطرحهای دولنی به چه میزان توانایی تمیی  اهدا  و  سازمان

 در صور  لزو  شرح دهید.توسهه منطقه را دارند؟ 
 

     

2 

اجنماعی در زندگی ذینفهان منطقه را در تصمیما  مدیرینی  -مسئولی  به چه میزان تغییرا  اقنصادی

 .نمایند میخود لحاظ  

 در صور  لزو  شرح دهید.

     

  و اجرا  تیریمد    یزیربودجه 

1 
در صور     در راسنای مدیریت قوانی  و مقررا  سازمان منموع خود به چه میزان است؟  یتوانایی مسئول

 لزو  شرح دهید.

 

     

2 

 سازمان یاتیعملبندی اهدا  مهق و بندی و زماناولویتخصوص در مدیران سازمانی   ییتوانا

 در صور  لزو  شرح دهید.  ؟د یکنیم  یابیرا چگونه ارزدر راسنای توسهه پایدار   منموع

     

  یابیارزش 

1 

سازمان    عملکرد  یابیت و ارزیریمد   یبرا  هاییسیسنق  یطراح  ییزان توانایبه چه م  هاسازمانمسئولی   
 ارد؟د را  شانمنموع

 در صور  لزو  شرح دهید.
 

     

2 

منموع  عملکرد سازمان   و افزایه  منظور بهمودبه  ییارهایمهایجاد  ییزان توانایبه چه م  مسئولی 
 ؟باشند خود را دارا می

 در صور  لزو  شرح دهید.
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 یسطح سازمان  -موضوع دانش  یابیارز
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  نفهانیجلب مشارکت ذ  تیظرف 

1 

های آموزشی در سازمان منموع مسئولی  به چه میزان توانایی جلب مشارکت ذینفهان از طریق تدوی  برنامه
 خود را دارند؟

 در صور  لزو  شرح دهید.
 

     

2 
 دهند؟آموزش و توسهه دانه در بی  ذینفهان و کارکنان اهمیت میج  یترو  مسئولی  به چه میزان به

 در صور  لزو  شرح دهید.
 

     

  زانداچشق   ییو ته   یشرا  یابیارز  تیظرف 

1 

اندازهای توسهه چشق  ییتم یها را در راسنادر سازمان  یهای توسهه آموزشافزایی و برنامهدانه تیاولو
 ؟کنید می  یابیچگونه ارز
 در صور  لزو  شرح دهید. 

     

  و راهمردها  هااستیس   ییته 

1 

اندازی برای توسهه و پویایی دانه و آموزش لحاظ شده  ها  چشقهای بلندمد  سازمانبرنامهبه نظر شما در 

 است؟

 در صور  لزو  شرح دهید.
 

     

2 

های دولنی منطقه را به چه میزان مفید و منناسب  افزایی در سازمانهای دانهبودجه تخصیصی به برنامه

 دانید؟می

 در صور  لزو  شرح دهید.

 

     

  یابیارزش 

1 
 ها وجود دارد؟های آموزشی برگزارشده در سازمانها و دورههایی برای ارزیابی طرحآیا شاخص

 در صور  لزو  شرح دهید.

 

     

2 

 ؟کنید افزایی را چگونه ارزیابی میهای دانهتوانایی سازمان برای پایه کارکنان در راسنای برنامه
 در صور  لزو  شرح دهید. 
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 توانمند ساز  طمحی  سطح –  ییو پاسخگو  یریو پذ  تیموضوع مسئول  یابیارز
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  نفهانیجلب مشارکت ذ  تیظرف 

1 

 کنید؟میسودمندی و اثربخشی سازکارهای ارتماط بی  مسئولی  و ذینفهان را چگونه ارزیابی  

 در صور  لزو  شرح دهید.

 

     

  اندازچشق   ییو ته   یشرا  یابیارز  تیظرف 

1 

زان  یرا به چه م  ییک سازکار منسجق پاسخگویجاد یا  یانداز برا  چشقییای در تممنطقه   یمسئول  ییتوانا
 کنید؟می  یابیارز

 در صور  لزو  شرح دهید.
 

     

2 

روزرسانی  بهرا    نفهانیبه ذ  ییتوانند سازکار مرتم  با پاسخگومی  یبحران   یمنناسب با شرا   یمسئول ایآ
 کنند؟

 در صور  لزو  شرح دهید. 

 

     

  و راهمردها  هااستیس   ییته 

1 

زم  یامنطقه   یمسئول  ییتوانا پاسخگویدر  سازکار  توسهه  و استیس  سازیشفا   یبرا  یینه  ها 
 ؟د یکنیم  یابیسازمان منموع را چگونه ارز  یهایاسنراتژ

 در صور  لزو  شرح دهید. 

 

     

  و اجرا  تیریمد    یزریبودجه 

2 

توسهه سازکارها  یمسئول  ییتوانا اجرا  یت مالیریپذیری  در مد  مسئولیت  ییپاسخگو  یدر    یی و 
 ؟د یکنیم  یابیرا چگونه ارز  یسازمان  هایطرح

 در صور  لزو  شرح دهید. 

     

  یابیارزش 

1 

  یاب یسازمان منموع را چگونه ارز  ییاجرا  یهاها و پرو هدر ارتماط با طرح   یالزا  به پاسخگو بودن مسئول
 د؟یکنیم

 در صور  لزو  شرح دهید. 
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اولویت  3-پ  اقدام  فرم نظرسنجی تعیین 
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 (Abstract)چکیده انگلیسی  -9

The successful development of a country or a region depends on sufficient capacities 

available in all aspects of the development. Although access to financial resources is crucial, 

money alone is not enough to promote sustainable human development. Supporting rules, 

policies, strategies and procedures, efficient organizations, and educated and professional 

individuals are the cornerstones of a successful development program known as capacity. 

If these capacities exist or are strengthened, it can be considered possible to plan, 

implement and review development plans to achieve sustainable development. Developing 

and strengthening these capacities is in fact the main path to achieve development. 

The United Nations Development Program (UNDP) has developed a method to conduct 

capacity assessment which is systematic, accurate, yet flexible and adaptable to different 

capacity assessment situations. The UNDP Capacity Assessment Method is a three-step 

capacity assessment process that has been implemented in several countries for a variety 

of purposes. In the first step, relevant stakeholders are identified and mobilized to plan 

capacity assessment. In the second stage, the designed plan is implemented and the 

capacity assessment team determines the desired capacity level and evaluates the existing 

capacity level. Capacity assessment can be performed through focused group discussions, 

self-assessment questionnaires, or individual interviews. In the third step, the assessment 

team analyzes and categorizes the capacity assessment findings, which include information 

on stakeholders, processes and tools used, and capacities and topics covered. The 

formulated results are in fact the capacity development approach in practice, being 

development plans for each capacity. 

Here, the functional capacities assessment at the organizational level has been done by 

conducting interviews with the managers and heads of organizations in Sistan region and 

the deputies of provincial organizations in the province capital. The developed 

questionnaire was filled during the interview. Due to the lack of access to the officials and 



 
 

 

 197 دانشگاه زابل 

 

authorities, a total number of 33 organizations were interviewed and assessed. 

Organizations were selected based on their relevance to the the axes of development 

defined during the baseline study phase. These axes include the following: climate smart 

agriculture; Tourism, handicrafts and cultural development; Export and cross-border 

trading; Environment and renewable energies; and novel home-based businesses. 

It is worth noting that in the present report, the term "capacity" refers to the functional 

capacities of organizations or the enabling environment, consisting of five capacities 

"engage stakeholder; Assess a situation and creat a vision and mandate; formulate policies 

and strategies; Budget, manage and implemen; evaluate", and will only have a different 

meaning if used combined with another word/phrase. In the UNDP capacity assessment 

method, the core issues in development of a functional capacity are classified into four 

classes: institutional arrangements, leadership, knowledge, and accountability. With this 

definition, the evaluation of functional capacities at organizational and enabling 

environment levels was performed using the UNDP capacity assessment method. The self-

report questionnaire and face-to-face interviews were used as tools to collect data, assess 

the capacities, and formulate capacity development plans. Considering the obtained results, 

it was found that most of the organizations in Sistan region, which are subsidiaries of the 

state organizations, scored lower than the state organizations on every functional capacity. 

This can be explained by the low institutional capacities that they have compared with their 

state office. The assessment results and capacity development plans were shared with the 

organizations during a one-day consultative workshop to analyze and validate the results 

and set priorities for capacity development plans. 
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