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چكیده
با توجه به شرايط خاص اقتصادي و سياسي كشور ما در منطقه و جهان ،و نيز قرار گرفتن ايران در معرض آسيبهاي طبيعي،
مسائلي چون تحريمهاي اقتصادي ،محدوديتهاي تامين منابع مالي ،نوسانات شديد درآمدهاي نفتي و ...احتمال بروز اتفاقات و
رخدادهاي غيرمنتظره به ويژه در حوزه برنامهريزي كشور بسيار زياد است .لذا ضروري است آسيبشناسي نظام برنامهريزي
منطقهاي در كشور مورد توجه قرار گيرد .با توجه به اينکه تاكنون در مطالعات آسيب شناسي و ارزيابيهاي علل آن به مشکالت
ريشهاي نظام برنامهريزي اشاره نشده و صرفاً به مسائل حاشيهاي براي آسيبشناسيهاي نظام برنامهريزي توجه شده است ،است لذا
در اين پژوهش سعي گرديد آسيبشناسي نظام برنامههاي توسعه در محور فرايندها صورت گيرد .در اين پژوهش با استفاده از
روشهاي اسنادي و پيمايشي و تکنيک دلفي ،عوامل موثردر ايجاد آسيبهاي نظام برنامهريزي منطقهاي كشور با مطالعه موردي
استانهاي شمالي كشور احصا شده و ماتريس تاثيرات متقاطع براي بررسي ميزان تأثير عوامل بر همديگر تکميل و با بهرهگيري از
تکنيکهاي تحليلي و نرم افزار  ،MICMACكليدي ترين عوامل موثردر آسيبشناسي نظام برنامهريزي منطقهاي موجود با تاكيد
بر استانهاي شمالي كشور شناسايي گرديد .اين عوامل شامل :حاكميت برنامهريزي اقتصادي و بخشي ،نحوه انتخاب اهداف و
ابزارهاي برنامههاي توسعه و نيز عدم توجه به سناريوهاي احتمالي در آينده و نيز متمركز بودن نظام برنامهريزي در كشور از اصلي
ترين عوامل و چالشهاي موجود در نظام برنامهريزي بوده كه در نهايت راهکارهاي مناسب اصالح فرايند نظام برنامهريزي منطقهاي
ارائه شد.
واژگان کلیدی :آسیبشناسی ،نظام برنامهریزی ،برنامهریزی منطقهای ،استانهای ساحلی شمال

( -0نویسنده مسئول) ibrahimzadeh @ yahoo.com , Iebrahimzadeh @ yahoo.co.uk

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دوازدهم ،شماره دوم ،بهار 9931
 2فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

مقدمه
كشور ما با داشتن بيش از نيم قرن تجربه برنامه ريزي ( ) ۲۷ ۳۱- 139 8در زمره باسابقه ترين كشورهاي در حال
يرسد
فهاي متعارف رشد و توسعه اقتصادي دست نيافته ،بلكه به نظر م 
يگيرد كه نه فقط به هد 
توسعه جاي م 
اكنون در مقايسه با آغاز دوره برنامه ريزي و اجراي برنامههاي اقتصادي در كشور ،كفه ترازوي عوامل همسو و مغاير
يرسد از طريق مطالعات جامعه
با الزامات توسعه اقتصادي ،به نفع عوامل مغاير سنگين تر شده باشد .به نظر م 
شناختي بتوان ميزان قرابت عوامل و نهادهاي اجتماعي مانند ارزشها ،باورها و انتظارات جامعه كنوني ايران را با اين
الزامات مورد تجزيه و تحليل قرار داد اما حتي ارزيابي شهودي تحوالت فرهنگي و اجتماعي در ايران شايد اين
نتيجه را به دست دهد كه اين عوامل و نهادهاي اجتماعي مساعد را عوامل و نهادهايي گرفتهاند كه شديدًاًا ضد
يكنند ( .)Salimi,2005:11
توسعه اي عمل م 
طبق تعریف نظام برنامهریزی عبارت است از :ترتیبات تهیه ،تصویب و اجرای برنامه و نظارت بر آن ( Hadi

 .)Zenoz,2010:23بنابراین نظام برنامهریزی ،محدود و منحصر به نظام تهیه و تصویب برنامه نیست و شامل نظام
یباشد .طراحی یک نظام مطلوب برنامهریزی از
اجرا ،مدیریت اجرایی و همچنین نظام نظارت و ارزشیابی نیز م 
لحاظ سطوح ساختار برنامهریزی ،روابط بین سطوح برنامهریزی ،مدلهای تصمیمگیری و مشخص کردن تصمیم
گیرندگان برنامه ،نقش مهمی در موفقیت برنامهریزیهای توسعه دارد .از دیدگاه علم جغرافیا شناخت نظام
برنامهریزی و پاسخ به سواالتی مانند :ساختار برنامهریزی چگونه است؟ چه کسانی در سطوح مختلف جغرافیایی
تصمیمگیری میکنند ،چه نوع برنامههایی تهیه م 
ینمایند؟ از لحاظ نظری و کاربردی اهمیت زیادی دارد
( .)Rezvani,2001:26نظام برنامه ريزي ايران همواره با درجه بسيار بااليي از تمركز تعريف گرديده است.
تمركزگرايي در برنامههاي توسعه ايران از مناطق به مركز و بخشها ،از بخ 
شها به سازمان برنامه ريزي كشور و از
اين سازمان به مقامات عاليه سياسي گرايش داشته و عليرغم تالش و تا يك دات بسيار بر ضرورت تمركززدايي نظام
سياسي و قانوني ما و همچنين نحوه تامين مالي برنامهها به طور جدي اين تمركز را پشتيباني و تقويت نموده است
( .)Zali , 2010:122
با نگاهي گذرا به روند توسعه يافتگي و رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه ،مشاهده ميشود علي
يهاي توسعه در كشور ما سابقه نسبتًاًا طوالني داشتهاندو با كشورهايي چون فرانسه و آلمان
رغم اينكه برنامه ريز 
یكند ،متاسفانه شاهد بي تحركي و عدم رشد و توسعه كشور بوده ايم .در عين حال كشورهايي نيز وجود
برابري م 
دارند كه با سابقه برنامه ريزي حتي كمتر از دو دهه ،اكنون از لحاظ معيارهاي رشد و توسعه يافتگي چندين دهه از
ما جلوتر افتادهاند .همه اين اتفاقات در حالي رخ داده است كه كشور ما از لحاظ منابع غني ،موقعيت جغرافيايي و
الزامات رشد و توسعه اقتصادي همواره در صدر ديگر كشورها قرار داشته است .ازآنجا که تاكنون در مطالعات
يهاي علل آن به مشكالت ريشهاي نظام برنامهريزي اشاره نشده و صرفًاًا به مسائل حاشیهاي
بشناسی و ارزياب 
آسی 
یهای نظام برنامهریزی توجه شده است ،لذا برای پی بردن به دالیل این مهم ،تحقیق حاضر انجام
برای آسیبشناس 
یگردد تا برای مطالعه موردی این تحقیق استانهای منطقه شمال ایران که نظام برنامهریزی منطقهاي بدون توجه به
م
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آینده نگری همچون سایر مناطق کشور منجر به بروز و تشدید عدم تعادلهاي منطقهاي ،حاشيه اي شدن برخي
مناطق و از دست دادن منابع و توانهاي منطقه اي شده است ،مورد بررسی قرار گیرد.
اين تحقيق از نظر هدف کاربردی و توسعهاي و از نظر روش تحقيق تر يك بي از روشهاي اسنادي و پيمايشي است و
یشود.
از نظر ماهيت تحليلي است كه با استفاده تر يك بي از مدلهاي كمي و يك في انجام م 
براي جمع آوري اطالعات از روش پرسشنامه و تکنی 
کهای دلفی استفاده شده و پرسشنامهها صرفًاًا از متخصصين
توسعه و برنامهريزي كه به مسائل توسعهاي احاطه دارند بنابراین با توجه به ماهیت خاص جامعه آماری ،در این
یباشد .واحد تحلیل،
پژوهش با توجه به مطالعه موردی جامعه آماری شامل استانهای ساحلی شمال کشور م 
تمامیپژوهشگران و متخصصانی هستند که در حوزه برنامهریزی توسعه استانهای ساحلی شمال کشور (گیالن،
مازندران و گلستان) صاحب نظر و دارای پیشینه کار تحقیقاتی م 
یباشند.
براي جمع آوري اطالعات در هریک از استانها ،پرسشنامهاي بسته با تکنیک دلفی تهیه گردید و آسیبهای نظام
برنامهریزی منطقهاي و دالیل عدم اجرای برنامههای توسعه در استانهای شمالی با یک پرسش اصلی ازمتخصصين
توسعه و برنامهريزي كه به مسائل توسعهاي احاطه داشتند اخذ گردید .با روش دور دوم دلفی ،اولویت بندی
یگردد .بهاين صورت که مجموع موارد مطرح شده در دور اول
مولفههای موثر حاصل از مرحله اول دلفی انجام م 
نها به تعداد محدودتری از کارشناسان شرکت کننده برای
جمع بندی شده و برای اولویت بندی و شناسایی مهمتری 
نظرخواهی ارائه گردید .در دور دوم ،پاسخ گویان تاثیرات متقابل هر یک از عوامل را بر یکدیگر از طریق امتیازدهی
مشخص م 
یکردند تا در نهایت اولویت بندی مسائل مشخص شود .در مرحله آخر با به کارگیری روشهای مختلف
تحلیل متقاطع از جمله تحلیل ساختاری و با استفاده از نرم افزارهایی مختلفی از جمله میک مک ،نتایج مورد نظر را
فراهم م 
یگردد.
رویکرد نظری و مفهومی
به استناد نظريه "الس ول "در فرآيند برنامه ريزي كاركردهاي زيرحاصل خواهدشد:
تهاي
يهاي متفاوت3ـ اجراي سياس 
1ـ جمع آوري آمار و اطالعات2ـ اتخاذ سياستهاي ممكن از ميان خط مش 
تهاي اتخاذ شده.
تها درموقعيت خاص 5ـ ارزيابي سياس 
اجراشده4ـ بكاربردن سياس 
يتوان گفت برنامه ريزي اساسًاًا راه انديشيدن درباره مشكالت اجتماعي و اقتصادي بوده و روبه سوي آينده
بنابراين م 
دارد و تصميمات و اهداف بايد داراي پيوستگي تام وتمام باشد .از طريق برنامه ريزي وتنظيم پيشاپيش امور ،قبل از
بروز وقايع و رويدادها ميتوان درامور مختلف اجتماعي و اقتصادي نتایجی بدست آورد .همچنين با برنامه ريزي
دقيق ميتوان اشتباهات گذشته را جبران و نسبت به آينده هوشيارترعمل كرد ) .) Momeni, 1998:12مروري گذرا
برسيرتاريخي برنامههاي توسعه ايران طي نيم قرن اخيرمويد آن است كه شرايط بين المللي كي

عامل بسيارمهم

وتع يي ن كننده درجهت گيري ،سياست گذاري و اجراي برنامهها و نيز موفقيت يا عدم توفيق آنها بوده است و معماي
بزرگ اين است كه همين عامل مهم وتع يي ن كننده درغالب برنامهها ازمنظرسياست گذران مغفول مانده وهيچ
انعكاسي در برنامهها نيافته است .بطورطبيعي فقدان توجه وپيش بيني تاثيرات جهاني انفعال وپذيرش اين تاثيرات
ياشتاب زدگي را درپي خواهد داشت ().Institute of Management Education ,2002: 17-19مطالعات آینده،
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شامل مطالعه سیستماتیک آینده ممکن ،محتمل و مطلوب است که احتمال بروز آینده ی مطلوب از جمله جهان
بین 
یها و اسطورههایی که هر کدام آینده را پایه گذاری میکنند را بررسی میکند). (Inayatullah ,2013:39
جدول شماره -1دسته بندی رویکردهای برنامهریزی منطقهاي در جهان
دوره زماني

يهاي اصلي
ويژگ 

رو کي رد
برنامهريزي

اوايل

قرن

بيستم
اواخر

دهه

منطقهگرايي

صهاي
در چارچوب اين رو کي رد نسبتًاًا جامعنگر ،برنامهريزي منطقهاي به دنبال به تعادل رساندن شهر و روستا بود؛ اين رو کي رد به دنبال تدوين شاخ 

اکولوژ کي ي

يهاي اصلي اين رو کي رد برنامهريزي بود.
کالن و هنجاري بوده ومکان -محوري کي ي از ويژگ 

علوم منطقهاي

اين رو کي رد برخاسته از علوم کّمّمي بوده و برنامهريزي منطقهاي را عمومًاًا از ديدگاه برنامهريزي اقتصادي دنبال ميکند؛ اين رو کي رد برنامهريزي فاقد

0 94 1
اواخر

چارچوب هنجاري مشخص بوده و به دنبال تحليل مسائل منطقهاي از ديدگاه فضايي است.
دهه

0691
دهه

1 990

-

جغرافيایی

اين رو کي رد در برنامهريزي به دنبال حل مشکالت منطقهاي از طريق تحليل قدرت و جنب 
شهاي اجتماعي درون مناطق بوده و رو کي ردي کام ًالًال

اجتماعی

هنجاري دارد.

منطقهگرايي جديد

يدهد.
توسعه اقتصادي را همراه با برنامهريزي کالبدي و زيست محيطي مورد توجه قرار م 

تاکنون
)Source:Vice President of Strategic Planning and Supervision (2013

درمجموع میتوان گفت برنامهریزی منطقهاي در کشورهای توسعه یافته از اوایل قرن بیستم و بویژه از دهه 0 92 1با
تالش موسسات خصوصی در آمریکا ،آلمان ،انگلستان و فرانسه آغاز و بعدها مورد پشتیبانی و حمایت دولتهای این
ملل و سایرکشورها نظیر ایتالیا ،هلند ،روسیه ،ژاپن و ...قرار گرفت.کارکردهای عملی برنامهریزی منطقهاي در این
کشورها بعد از جنگ جهانی دوم مورد تصدیق بسیاری از برنامه ریزان و سیاستگذاران بود.
از این دوره به بعد برنامهریزی منطقهاي حیطه وسیعتری در زمینه مسائل شهری ،صنعتی ،کشاورزی و خدماتی در
برگرفت و ابعاد فضایی بهاينگونه فعالیتها بخشید .)Kalantari, 2001:37-39) .هدف از تهیه برنامههای توسعه
منطقهاي و سازمانهای برنامه ،فارغ از نامیکه در هر کشور بر آن نهاده شده است ،تهیه و نظارت بر اجرای برنامهها
فترین و پرکارترین این سازمانها در جهان
برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بوده است .برای نمونه از معرو 
یتوان از گوسپالن شوروی ،کمیساریای کل برنامه فرانسه ،کمیسیون برنامهریزی هندوستان ،هیئت برنامهریزی
م
اقتصادی کرهجنوبی و سازمان برنامهايران نام برد .برای شناخت بهتر برنامهریزیهای انجام شده در جهان نگاهی
بهاين برنامهریزیها ضروری است:

در اتحاد جماهیر شوروی ،سازمان برنامهریزی مرکزی (گوسپالن )1در سال  ۱۹۲۸بنیان نهاده شد و تا سال ۱۹۹۱
یعنی زمان سقوط شوروی و کمونیسم در روسیه همراه با تحوالت زیادی به کار خود ادامه داد .مهمترین تولیدات
گوسپالن در مدت  ۶۲ساله ۱۲ ،برنامه جامع  ۵تا  ۷ساله برای هدایت اقتصاد شوروی بوده است Arbab, 2010

یهای ناشی از جنگ بنیان نهاده شد و تا
) .):146کمیساریای کل برنامه فرانسه در سال  ۱۹۴۶برای بازسازی خراب 
سال  ۱۹۹۳با تحوالتی که از سر گذراند ،به فعالیت خود ادامه داد .این سازمان برنامهریزی در مدت حدود نیم قرن
فعالیت خود،

۱۱

برنامه در سطح ملی برای هدایت اقتصاد فرانسه تهیه کرد

& Ebrahimzadeh

).)Mousavi,2014:31

- Gosplan
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بشناسی نظام برنامهریزی منطقهاي5 ...
آسی 

ت هند در سال  ، ۱۹۵۰کمیسیون برنامهریزی را دایر کرد .وظیفه این کمیسیون « بررسی و برآورد
با پیشنهاد نهرو ،دول 
نشد
نیاز کشور به سرمایه مادی و منابع انسانی به منظور تهیه برنامهای برای استفاده متوازن و کارآمدتر از آنها » تعیی 
).)Tawfiq, 2004:121
در جمهوری کره قطعًاًا برنامهریزی در تبیین توسعه نقش مهمی داشته است .نخستین برنامه توسعه اقتصادی کره در
سال  ۱۳۴۱ ( ۱۹۶۲شمسی یعنی  ۱۴سال بعد از برنامه اول ایران) برای دوره پنجساله (  ) ۱۹۶۲ - ۶۶تهیه شدTawfiq,

) .)2004:382نگاه اجمالی به فرایند ایجاد فعالیت سازمانهای برنامهریزی و آمایشی کشورهای دارای نظام مختلط
بازار و برنامه ،حکایت از آن دارد که تقریبًاًا همه این سازمانها پس از یک دوره نسبتًاًا طوالنی کار فشرده مطالعاتی،
برنامهریزی و نظارت که آنها را در کانون توجه و اهمیت قرار داده بود ،با افزایش توانمندی بخش خصوصی و
گسترش سازوکار بازار ،از اهمیت و نقش آنها کاسته شد و بیشتر نقش مشاور مسئوالن و مدیران کشورشان را در
آیندهنگری اقتصادی پیدا کردند و عمده فعالیت آنها متوجه حوزههایی شده که نظام بازار در آنها ،عملکرد دلخواه را
نداشته است ،مثل آمایش سرزمین و حفاظت از محیط زیست و آیندهنگری) .)Jannat, 2007
بحران دهه  0 97 1انگلستان ارتباط مستقیمی با پروژههای سیاسی آن کشور داشت و نیاز به بازسازی سیاسی کشور
شهای
را به دولتمردان گوشزد کرد .در این دهه بود که اصالحات و تغییرات انجام شده بر قوانین ،باعث بهبود رو 
تهای برنامهریزی ناحیهاي در انگلستان
برنامهریزی ناحیهاي و نظام اجرایی برنامهریزی ناحیهاي شد و تمامی پیشرف 
منجر شد که دولتمردان دریابند ،احتیاج به شغل همسان ،زمین ،حمل و نقل و مسکن برای حداقل بیست سال آینده،
تنها در قالب برنامهریزیهای ناحیهاي میسر است و تمامی مسائل در سند معروف بیانیه سفید لندن در فوریه 63 91
منعکس شده است ) )Pourmohammadi et al., 2007: 31از نظر برنامهریزی فضایی لهستان نمونهای از کشور در
حال گذار از برنامهریزی متمرکز سوسیالیستی به برنامهریزی غیرمتمرکز است .ایتالیا جزِءِء کشورهای با برنامهریزی
یدهد برای افزودن ُبُبعد منطقهای
یگردد .سوابق آمایش سرزمین در ایتالیا نشان م 
غیرمتمرکز یا بسیط منطقهای تلقی م 
به برنامه ملی از سال  ۱۹۷۲به بعد دولت مرکزی ناگزیر شد در تهیۀ برنامهها مناطق را مشارکت دهد؛ ضمن اینکه
توجه دولت مرکزی بیشتر به مسائل راهبردی (استراتژیک) معطوف بود و نه به برنامهریزی کالبدی ( Munch :2016

.)& Rudkaدر ژاپن نیز برنامهریزی فضای سرزمینی نسبتًاًا متمرکز است؛ البته طرح توسعه فیزیکی این کشور معمو ًالًال
یشود و با برنامهریزی توسعه
بلندمدت بیست ساله است که به طور رسمی «برنامه جامع توسعه ملی» نامیده م 
اقتصادی که معموال میان مدت پنج ساله و حداکثر ده ساله است ،تفاوت دارد
) .)Zhou & Zhao:2017:55-56کشور ایاالت متحده امریکا به لحاظ برنامهریزیهای آمایشی جزء کشورهایی است
که برنامهریزی همزمان از باال و پایین دارد؛ به طوری که عم ًالًال خبری از برنامهریزی فضایی در سطح ملی به معنای
خاص نیست .ضمن اینکه سازمانهای تخصصی گوناگون مانند سازمان زمینشناسی ایاالت متحده بسیاری از
حهای فضایی را برای سراسر کشور انجام م 
مطالعات مورد نیاز طر 
یدهد Ebrahimzadeh & Mousavi ,2015:188-
).)189
در برنامهریزی منطقهاي ایتالیا رویکرد ساختاری به برنامهریزی منطقهاي عملگر "ضمانت" واقعی برای همه
بهایی است که اولویت برای زمین ،چشم انداز و محیط زیست محسوب میشوند .نشانههای این طرح با
انتخا 
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هدف ایجاد توافق میان موسسات برای اطمینان از کیفیت منابع و انعطاف پذیری سیستم مرجع است .این رویکرد در
تجارب "مناطق توسکانی و لیگوریا" توسعه یافته است). ( De Luca & Lingua,2014:17

ایران با پنجاه سال سابقه برنامهریزی از پیشگامان برنامهریزی توسعه در جهان است ). (Vahidi, 1996:42در قبل از
انقالب اسالمي شش برنامه عمراني تحت  2برنامه  7ساله و  4برنامه  5ساله تهيه و اجرا گرديده است .در دوران
پس از انقالب اسالمي ،نیز در مجموع پنج برنامه توسعه به اجرا درآمد .برنامه ششم توسعه نیز در حال اجراست.
يها عمدتًاًا منشوري كي
يدهد كه الگوي تصميم گير 
بررسي نظام برنامه ريزي ايران نشان م 

سو نگر است كه روند

تحول را از طريق كاتاليزه كردن غالب امور درروال برنامه ريزي بودجه ومالي برفرآيند ناكارآ ،غير جامع وتاحدودي
ضد توسعه جاري نموده است.البته اين توضيح به معني نفي برنامه ريزي نبوده و تحليل و نظام برنامه ريزي ايران در
پا يي ن ترين طيف انتظار به مثابه چراغي در راه آينده بسي ارزنده است ).)Behzad Far, 1999: 365
با بررسی برنامههای توسعه و پتانسیلهای استانهای شمالی ،جمع بندی توان اجرایی و پتانسیلهای منطقه ساحلی
شمال و به تبع آن هدف گذاری برنامهریزیهای انجام شده را در این منطقه مورد بررسی قرار داده شد .در جدول
شماره  2موارد استخراج شده ،درج گردیده است.
یهای مطالعات منطقهاي
جدول شماره  -2توان اجرایی استانهای شمالی و هدف گذار 
پتانسیلهای استانهای شمالی

یهای انجام شده برنامههای توسعه و مطالعات منطقهاي استانهای شمالی
هدف گذار 

منبع

 -موقعیت ممتاز به لحاظ استقرار در كنار دریاي خزر و برخورداري از منابع

ـ قطب تجاری ،لجستیکی وترانزیتی در سطح ملی و فراملی

سند

دریایی ،شرایط مناسب اقلیمی و عرصههاي طبیعی ساحلی ،جلگه اي ،جنگلی،

توسعه

استانهاي شمالی

مرتعی ،كوهستانی و زیست محیطی.
تهاي دیرینه فرهنگی با قابلیت ثبت در فهرست میراث ملی
-آثار تاریخی و سن 

تهای امنیتی ،دفاعی و پدافندی ،نگهداری از زیست بومها و
ـ امن ،با بهرهگیری از ظرفی 

چشم

اندازکالن

و جهانی.

میراث فرهنگی و ساخت و سازهای مقاوم در شهرها و روستاها دربرابر تهدیدهای طبیعی

منطقه

ساحلی

ناگهانی.

شمال

-برخورداري از زمینه مناسب گسترش صنعت نوین گردشگري با تاكید بر

ـ دارای کارکردهای متنوع و گوناگون گردشگری طبیعی ،تاریخی ،ورزشی ،درمان و سالمت

طرح کالبدی گیالن

اکوتوریسم ،تاریخی وگردشگري سالمت با توجه به ظرفیتهاي بالقوه.

وارایه کننده خدمات تخصصی در مقیاس ملی)ایرانگردی ( و فراملی )جهانگردی ( با

و مازندران

بهرهگیری بهینه وپایدارازدریا ،سواحل دریا و پهنههای جنگلی و مرتعی ،اماکن تاریخی و
فرهنگی.
-آثارطبیعی نظیر زیستگاههاي حیات وحش ،زیستگاههاي پرندگان بومی و

ـ برخوردار ازمحیط زیست پایدار با بهرهگیری بهینه ازعناصر پایه ،باتکیه بر حفظ،

مطالعات

آمایش

بهاي معدنی با خاصیتهاي
قها ،غارها و یخچالهاي طبیعی ،آ 
مهاجر ،ییال 

نگهداشت ،احیاء و باز آفرینی جنگلها ،مراتع و منابع آب و خاك.

استانهای

ساحلی

بهاي بکر.
بها و مردا 
درمانی ،دریاچهها ،تاال 
-وجود تنوع قومی ،مذهبی و فرهنگی

شمال
ـ توسعه یافته متناسب با مقتضیات فرهنگی ،جغرافیایی و تاریخی متکی بر اصول اخالقی

چشم

اندازکالن

یهای مشروع،
وارزشهای بومی ایرانی اسالمی ،مردم ساالری دینی ،عدالت اجتماعی ،آزاد 

منطقه

ساحلی

حفظ کرامت و حقوق انسانی ،بهره مند از انضباط اجتماعی و قضایی ،وجدان و روحیه

شمال

کاری وکارآفرینی.
-برخورداري از بزرگترین مراكز تولید خاویار و صید ماهیان خاویاري دركشور

یهای نوین و پیشرفته ،استانداردهای
ـ دارای صنعت و معدن توسعه یافته مبتنی بر فناور 

چشم

اندازکالن

و ظرفیت پرورش ماهیان خاویاري ،استخوانی و میگو و پرورش ماهی در قفس

زیست محیطی و تاکید بر استفاده از تمامی ظرفیتها.

منطقه

ساحلی

تهاي مناسب توسعه فعالیتهاي صنعتی به ویژه در زمینه
-وجود زیرساخ 

داراي صنایع پیشرفته تبدیلی کشاورزي ،پتروشیمی ،فرش ،سلولزي و غذایی

شمال

و امکان توسعه صنایع شیالتی و بنادر صیادي.
صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش كشاورزي با تاكید بر صنایع چوب و كاغذ

سند

توسعه

استانهاي شمالی

مصنوعات چوبی و ماشین آالت كشاورزي.
-امکان گسترش بسیاري از صنایع وابسته به كشاورزي

ـ برخوردار از زنجیره کامل صنایع پسین و پیشین مدرن مرتبط با فعالیتهای بخش

چشم

اندازکالن

-وجود معادن غنی (زغال سنگ ،پوكه معدنی ،باریت ،گرانیت ،فلورین ،سنگ

کشاورزی.

منطقه

ساحلی

آهک ،صدف كوهی ،ید با درجه خلوص باالو ) ...و امکان فرآوري مواد معدنی.

یهای نوین پاك و تجدید پذیر
ـ فعال در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی ،قطب تولید انرژ 

يهاي نو و ارزان قیمت
-برخورداري از امکانات متنوع تولید برق از طریق انرژ 

کشور و همکاری گسترده با کشورهای منطقه خزر در زمینه سواپ حاملهای انرژی و

(آبی و بادي وخورشیدي )
-برخورداری از ذخایر نفت و گاز

فرآوردههای آن.

شمال

بشناسی نظام برنامهریزی منطقهاي7 ...
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 -توان ارائه خدمات آموزشی با توجه به وجود دانشگاههاي معتبر دولتی ،مراكز

ـ ارائه کننده خدمات آموزش عالی و سالمت در سطح ملی و فراملی

چشم

اندازکالن

متعدد آموزش عالی بخش خصوصی و مؤسسات تحقیقات كاربردي و سهم

شهای بنیادی ،ارتقاءدهنده تحقیقات توسعهاي و کاربردی
ـ پیشرو در توسعه علمی ،پژوه 

منطقه

ساحلی

باالي متخصصین وتحصیل كردهها و فارغ التحصیالن جوان با درجه علمی باال و

علم و فناوری با بهرهگیری از ظرفیت فارغ التحصیالن و بنگاههای دانش بنیان برخوردار از

شمال

جویاي كار.

نهادهای توسعه یافته متناسب با الزامات توسعه پایدار.
مدیریت

-استقرار سکونت گاههاي شهري و روستایی در مجاورت هم وفراهم بودن

-ایفای سهم درخور و مناسب ،در مبادالت بازرگانی خارجی کشور با محوریت مناطق آزاد

برنامه

امکان عرضه سریع تر ،ارزان تر و بموقع ترمحصوالت

و ویژه اقتصادی ،دسترسی آسان با بهرهگیری از سازههای ترابری پیشرفته در شبکههای

یکپارچه

 -برخورداري از مناطق آزاد و ویژه اقتصادي.

جادهاي ،ریلی ،هوایی و دریایی.

ساحلی کشور

-فعالیت گمركات استان درسطح منطقه اي و فر امنطقه اي

ـ برخوردار از کانونهای توسعه یافته د مسیرکریدورهای بین المللی حمل و نقل) .بنادر

-وجود فرودگاههاي بین المللی وخطوط ریلی در دست اتمام سراسري براي

نوشهر ،امیرآباد ،انزلی ،آستارا ،خواجه نفس و گمیشان

مناطق

عرضه سریع تر تولیدات فاسد شدنی گل وگیاه زینتی به سایر نقاط كشور و
خارج از كشور.

Source: Research findings,2019

یرسد هدف گذاری و سیاستهای اجرایی مطالعات آمایش استانهای شمالی به توان اجرایی توجه کرده است
به نظر م 
یهای کالن،
لیکن در برنامههای توسعه اخیر کشور ( با تاکید بر برنامه پنجم و ششم توسعه کشور ) در هدف گذار 
کوچکترین اشارهاي به پتانسیلهای منطقه ساحلی دریای خزر ،نشده است.لذا بدون توجه به اهداف برنامههای توسعه
یتوان به اهداف مطالعات منطقهاي دست یافت.
نم 
عآوري نظر متخصصين ،و تکمیل پرسشنامهها،
با توجه به یافتههای حاصل از مبانی نظری و روش دلفي براي جم 
بها و شناخت چالشها و نقاط ضعف برنامههای توسعه استانهای ساحلی شمال
مولفههای مؤثر برای شناسایی آسی 
ایران جمع بندی گردید که در جدول شماره  3به کلیات آن اشاره گردیده است.
جدول شماره  -3اهم مشکالت فراروی اجرای برنامهریزی منطقهاي در منطقه ساحلی شمالی
اهم مشکالت فراروی اجرای برنامهریزی منطقهاي در منطقه ساحلی شمالی
 نارسائی برخی قوانین و مقررات و اسناد ثبتی در رابطه با صدور سند مالکیت و كاربري اراضی كشاورزي و دست اندازي به اراضی جنگلی ومرتعی منطقهحهای برنامههای توسعه
تهاي قانونی واجرائی در جلوگیري از تغییر كاربريها و اجرای طر 
 كافی نبودن نظار  عدم حمایت كافی مالی از بخش كشاورزي دركشور. تفوق ديرينه سنت برنامه ريزي و مديریت بخشي و عمودي بر مديريت منطقه اي ،افقي ،فرابخشيتمركز گرايي و بخشي نگري نهادينه اي نظام تصميم گيري در كشوريهاي عمومي
اتكاي دولت به منابع نفتي سهم دولت در تصميم گير عدم مديريت و هماهنگي با نهادهای مردمی در تهيه و اجراي طرح آمايش فقدان برنامه و خط مشیهاي بلندمدت براي توسعه آتی منطقه در سطح ملی انتقال آلودگیهاي ناشی از فعالیتهاي بنادر خارجی و داخلی به دریای خزر و به تبع آن تحت تاثر قرار دادن صنعت آبزی پروری و شیالت در منطقهيهاي اقتصادي.
 عدم رعایت اصول آمایش سرزمین و توان اكولوژیک در تعیین كاربر  عدم توسعه یافتگی نهادهاي مالی و اعتباري در جوامع روستایی. عدم مدیریت و نظارت بر دخل و تصرف در پهنههاي ساحلی بواسطه هجوم جمعیت غیربومی براي استفاده فصلی از طبیعت استان.تها ،تأسیسات و تجهیزات زیربنایی به ویژه شبکههاي حمل ونقل و ترابري ،ترانزیت و مناطق آزاد.
 ضعف زیرساخ  عدم توجه به سرمایه گذاری بخش خصوصی در تدوین برنامهریزی منطقهاي و مطالعات آمایش استانها عدم استفاده از شیوههای مطلوب آینده نگری در تدوین مطالعات آمایش استانهای شمالیSource: Research findings,2019

معرفي محدودة مورد مطالعه
این منطقه در بخش شمالی کشور و بین  35درجه و  46دقیقه و  50ثانیه تا  38درجه و  35دقیقه و  50ثانیه عرض
شمالی و  48درجه و  31دقیقه و  43ثانیه تا  56درجه و  13دقیقه و 93ثانیه طول شرقی واقع گردیده است .این منطقه از
سمت استان گلستان به کشور ترکمنستان ،از جنوب به استانهای سمنان ،تهران ،البرز ،قزوین و زنجان و ازشرق به
یشود (گزارش توسعه استانها.)3931 ،
استان خراسان شمالی وازغرب به دریاي خزر و استان اردبیل محدود م 
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یگردد .چنانچه در این نقشه و جدول 4
موقعیت استانهای ساحلی شمال در کشور در نقشه شماره  1مشاهده م 
یباشد.
یشود سهم مساحت این کالن منطقه از مساحت کل کشور 5.3درصد م 
مشاهده م 

نقشه شماره  -1محدوده مورد مطالعه ،استانهای ساحلی شمالی98 31 ،
Source : Management and Planning Organization of Guilan Province ,Group of GIS,2019

جدول شماره  -4وضعیت استانهای شمالی در کشور
نام استان

مساحت (کیلومترمربع )

سهم ازکل کشور (درصد)

رتبه استان

گلستان

20367

1.25

21

گیالن

24041

0.86

28

23842

1.46

81

مازندران

Source: Statistical Yearbook of the Northern Provinces, 2016

بهاي باال در نواحي كوهستاني منطقه تمركز دارند نزد كي
دراستانهای ساحلی شمالی ،شي 
دشتهاي كم شيب و يا در حاش ةي بستر رودخانهها استقرار يافتهاند .نزد كي
درصد را تپهها ،نزد كي

به تمام شهرها يا در

 61درصد زمينهاي منطقه را كوهها6 ،

تهاي دامنه اي ،بيش از 1
تها و تراسهاي فوقاني ،حدود  28درصد را دش 
 2درصد را فال 

درصد را اراضي پست و شور ،و بر روي هم  2درصد را اراضي متفرقه و ديگر اراضي از جمله درهها و بستر
رودخانهها تشکیل م 
یدهد .منطقه ساحلی شمال بين سلسله كوههاي مرتفع البرز وگسترة درياي خزر قرار گرفته و
يدهد .ارتفاع منطقه
شرايط اقليمي آن متأثر از عوامل متعددي است كه مهمترين آنها طيف ارتفاعي گسترده تشكيل م 
از چند ده متر زير سطح درياهاي آزاد در كنارههاي درياي خزر تا فراتر از  5,600متر در گرة مركزي البرز متغير
است .سلسله جبال البرز از غرب به شرق منطقه با نامهايي چون كوههاي طالش ،ماسوله راغ ،آسمان سرا در غرب،
تخت سليمان و علم كوه ،دماوند و سوادكوه در مركز و سياه كوه ،كهكشان و شاوار در شرق امتداد مييابد .البرز
يكند.
ديوارة بزرگ اقليمي به ارتفاع متوسط  2,700متر است كه نقش بسيار مهم در فرآيندهاي هواشناسي ايفا م 

بشناسی نظام برنامهریزی منطقهاي9 ...
آسی 

از منظر مطالعات برنامهریزی در این منطقه ،در سند چشم انداز منطقه ساحلی شمال که در چارچوب برنامه چهارم توسعه و
در افق  1404تهیه شده است ،منطقه دربرگیرنده سه استان گیالن ،گلستان و مازندران همچون پل ارتباطی و تعاملی در سطح
فراملی و تسهیل کننده روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور مطرح شده است اقتصاد منطقه در این چارچوب در دو سطح ملی
تهاي کشاورزي ،گردشگري و صنعتی به تصویر درآمده است.
و فراملی بر استفاده پایدار از مزی 

تحلیل يافتههاي پژوهش
براساس مباحث مطرح شده در بخش مبانی نظری و روش دلفی ،برای بررسی و تحلیل عوامل موثر در آسیبهای
محتمل بر نظام برنامهریزی در استانهای شمالی و به تبع آن در کشور ،مهم ترین متغیرهای موثر براساس خروجی
روش دلفی جمع بندی گردید .از میان جمیع موارد مطرح شده در دور اول ،پس از ترکیب هم پوشان 
یها ،حذف
موارد بی ارتباط و مبهم و انجام اصالحات الزم ،در نهایت  34متغیر تأثیرگذار بر آسیبشناسی نظام برنامهریزی
یگردد.
منطقهاي در استانهای شمالی کشور استخراج شد که در جدول شماره  5مشاهده م 
جدول شماره  -5آسیبهای محتمل بر نظام برنامهریزی در استانهای شمالی و به تبع آن در کشور
ردیف

خالصه عنوان

آسیبهای محتمل بر نظام برنامهریزی در استانهای شمالی

1

تسلط برنامهریزی آمرانه ومتمرکز

تسلط نظام آمرانه ومتمرکز بر برنامهریزیهای ملی و منطقهاي

2

عدم ارتباط سطوح برنامهریزی

یهای ملی و منطقهاي با برنامههای توسعه پنج ساله
عدم ارتباط برنامهریز 

3

سناريوهاي احتمالي در آينده

عدم توجه به سناريوهاي احتمالي در آينده

4

عدم تطابق زمانی

عدم تطابق زمانی نظام برنامهریزی کالن کشور با برنامههای توسعه

5

اهداف و ابزار اجراي اين برنامهها

اشتباهات فني سياستگذاران و برنامه ريزان در انتخاب اهداف و ابزار اجراي اين برنامهها

6

قدرتهای اقتصادی بین المللی

دخالت نيروهاي خارجي یا قدرتهای اقتصادی بین المللی

7

تامین منابع و نیروهای انساني

حجم عظيم سرمايه گذاري جامعه ايران در منابع انساني

8

كاركردهاي راهبردي

فقر نهاد برنامه ريزي در مفاهيم و كاركردهاي راهبردي

9

قدرت مديريت مركزي

اعمال قدرت مديريت مركزي بر سیاستها و اهداف برنامه

01

متمركز بودن نظام برنامه ريزي توسعه

متمركز بودن نظام برنامه ريزي توسعه

11

فقدان نظام ارزشیابی موثر

فقدان نظام ارزشیابی موثر پروژهها

12

يهاي كارشناسي
نارساي 

يهاي كارشناسي واطالعاتي در سطوح منطقه اي ومحلي برنامه ريزي
كمبود منابع ونارساي 

13

تنوع نژادي ،قومي و فرهنگي

تعدد و تنوع نژادي ،قومي و فرهنگي

14

عدم تفویض اختیار

عدم تفویض اختیار از سطح ملي به منطقه اي

15

فقدان نهادهاي نظارتي

فقدان نهادهاي نظارتي در سطح منطقه اي

16

جامع بودن برنامهریزیها

یه ا
جامع و كل نگر بودن برنامهریز 

یها به نيازها،
عدم توجه برنامهریز 

عدم توجه برنامهریزیها به نيازها ،منابع ،توانائيها و ...مخاطبان

تخصيص منابع دربخش دولتي

غالب بودن تخصيص منابع دربخش دولتي

17
81
19

وابستگی به درآمدهای نفتی

وابستگی مالی پروژهها به درآمدهای نفتی

20

مشارکتهای بخش خصوصی

ناموفق بودن مشارکتهای بخش خصوصی در تامین منابع

21

ضعف کارشناسی

عدم وجود نظام كارشناسي قوي و متخصص در تفصیل برنامهها

22

هماهنگي ميان بخشها و مناطق

فقدان همسازي وهماهنگي ميان بخشهاومناطق

23

عدم تدوین بموقع آئين نامهها و مقررات اجرايي

عدم تدوین بموقع آئين نامهها و مقررات اجرايي آن توسط دولت

24

فقدان تعاريف و حد مرزهاي قانوني

فقدان تعاريف و حد مرزهاي قانوني يا عرفي روشن براي دخالت قواي مختلف يا اجزا مختلف قوه مجريه

25

انطباق قوانين و مقررات

فقدان انطباق و انسجام الزم مجموع قوانين و مقررات حاكم بر برنامه ريزي توسعه در ايران

26

غير اقتصادي بودن طرحها

غير اقتصادي بودن طرحها و پروژهها

27

ناکارامدی اجراي برنامهها

فقدان سیستم نظارت بر اجراي برنامههاي توسعه در ايران

28

ناهماهنگي با برنامه ريزي اداري

ناهماهنگي ميان برنامه ريزي توسعه با برنامه ريزي اداري ،سياست گذاري و ارزي

29

حاكميت برنامه ريزي اقتصادي وبخشي

حاكميت برنامه ريزي اقتصادي وبخشي

30

بخشي بودن تقسيم وظايف واختيارات

بخشي بودن تقسيم وظايف واختيارات ميان مراجع برنامه ريزي واجرايي.

31

فقدان نهادهاي محلي

فقدان نهادهاي محلي ،تشکلهای محلی وNGOهای موثر

32

عدم توجه به توسعه پایدار

عدم توجه به توسعه پایدار منطقهاي در مطالعات منطقهاي

33

شهای بخشی
نگر 

شهای بخشی ،جزیرهاي و نقطهاي مسئولین در شروع پروژهها
نگر 

34

عدم پویایی نظام برنامهریزی

عدم پویایی نظام برنامهریزی منطقهاي

Source: Research findings,2019
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یگردد.
برای تحلیل با نرم افزار ،با روش دور دوم دلفی ،اولویت بندی مسائل و متغیرها در قالب یک ماتریس  34 * 34انجام م 
بهاين صورت که مجموع موارد مطرح شده در دور اول جمع بندی شده و برای اولویت بندی و شناسایی مهمترینها به تعداد
محدودتری از کارشناسان شرکت کننده برای نظرخواهی ارائه گردید .در دور دوم ،پاسخ گویان تاثیرات متقابل هر یک از
یکردند تا در نهایت اولویت بندی مسائل مشخص شود.
عوامل را بر یکدیگر از طریق امتیازدهی مشخص م 

در این خصوص ماتریسهای تهیه شده برای شناسایی اثرات متقابل متغیرها تدارک دیده شده بود .و برای هر یک از
عناصر ستون این سوال پرسیده شد که « آیا متغیر سطر  Iتأثیری مستقیم بر متغیر ستون  Jدارد یا نه؟ » .این ماتریس
یشد،
از نوع شدت دار بود .بدین معنا که اگر تأثیر متقابل وجود نداشت ،در عنصرJ ،Iماتریس عدد صفر قرار داده م 
یشد .اگر تأثیر متغیر سطر  Iبر
اگر تأثیر سطر  Iبر متغیر سطر  Jضعیف بود ،در آرایه مربوط به آن عدد  1قرار داده م 
یشد و در نهایت اگر این تأثیر شدید بود در آرایه
متغیر سطر  Jمتوسط بود ،در آرایه مربوط به آن عدد  2قرار داده م 
یشد .این ماتریس ورودی اصلی نرم افزار میک مک م 
عدد  3قرار داده م 
یباشد که در تحلیل دادهها مورد استفاده
یگیرد .در ماتريس متقاطع جمع اعداد سطرهاي هر متغير بعنوان ميزان تأثيرگذاري و جمع ستوني هر متغير نيز
قرار م 
يدهد .درجه پرشدگي ماتريس  82 25.درصد است كه نشان
ميزان تأثيرپذيري آن متغير را از متغيرهاي ديگر نشان م 
يدهد عوامل انتخاب شده تأثير زياد و پراکندهاي بر همديگر داشتهاند و در واقع سيستم از وضعیت ناپايداری
م
برخوردار بوده است .از مجموع  1156متغیر قابل ارزيابي در این ماتریس 202 ،رابطه عدد صفر بوده که به این معنی
است عوامل بر همديگر تأثير نداشته يا از همديگر تأثير نپذيرفتهاند كه اين تعداد نزد كي

به  81درصد كل حجم

ماتريس را به خود اختصاص داده است .از طرف ديگر ماتريس براساس شاخصهاي آماري با  2بار چرخش دادهاي
از مطلوبيت و بهينه شدگی  99درصد برخوردار بوده كه حاكي از روايي باالي پرسشنامه و پاس 
خهاي آن است.
جدول شماره  -6تحلیل اولیه دادههای ماتریس و تأثيرات متقاطع
شاخص

مقدار

ابعاد ماتریس

34

تعداد تکرار

2

درصد

تعداد صفرها

202

47 . 17

تعداد یک

624

89.35

تعداد دو

278

04 . 24

تعداد سه

52

جمع بدون صفر
درجه پرشدگی

5. 4

459
% 52 . 82

Source: Research findings,2019

نمودار موقعیت متغیرها در خروجی نرم افزار میک مک برای عوامل مندرج در جدول شماره  4حاصل از ماتریس
تاثیرات متقابل بشرح نمودارشماره 1خواهد بود:
با توجه به شناسايي سيستم به عنوان سيستم ناپايدار ،وجود عوامل تأثيرگذار با درجه باال در منتهياليه نمودار در
سمت شمال غربي کم خواهد بود زيرا اين محل بيشتر در سيستمهاي پايدار داراي متغيرهايي است با اين حال
چندين عامل در نزديكي اين منطقه نشان داده م 
يشوند كه حاكي از توان تأثيرگذاري كالن آنها بر كل سيستم است.
متغیرهایی که در گوشه ی سمت راست باالی نمودارقرارمیگیرند ،بیشترین تأثیرپذیری یا وابستگی به دیگر متغیرها و
نیز بیشترین تأثیرگذاری را بر متغیرهای دیگر دارند .به این متغیرها ،متغیرهای اعتماد گفته م 
یشود .این متغیرها در

بشناسی نظام برنامهریزی منطقهاي11 ...
آسی 

واقع شاخص ناپایداری در یک سیستم هستند زیرا به دلیل وابستگی به متغیرهای دیگر به سرعت تأثیرات را جذب
یدهند.به بیان دیگر ،سرعت تأثیر گذاری و تأثیرپذیری این
میکنندو به دلیل تأثیرگذاری به سرعت تأثیرات را انتقال م 
یشود که قابلیت باالیی برای برهم زدن ناپایداری سیستم داشته باشند.
متغیرها ،سبب م 

نمودار -1موقعیت متغیرها پس از تحلیل ماتریس تاثیرات متقابل در نرم افزار میک مک (اثرات مستقیم ) Source: Research findings,2019

نمودار شماره  -2نقشه روابط مستقیم بین متغیرها Source: Research findings,2019
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یشود در مهمترین عوامل موثر در آسیبشناسی نظام برنامهریزی
همانگونه که در نمودارهای شماره  1و  2مالحظه م 
منطقهاي متغیرهای مستقل ،عامل حاكميت برنامه ريزي اقتصادي وبخشي به عنوان کلیدی ترین عامل و پس از آن به
شهای بخشی ،جزیرهاي و نقطهاي ،اهداف و
ترتیب ،عدم توجه به سناریوهای احتمالی آینده ( آینده نگری ) ،نگر 
یباشند.
ابزارهای اجرای برنامهها و متمرکز بودن نظام برنامهریزی توسعه م 
نتیجهگیری ودستاورد علمی وپژوهشی
يدهد كه به علت وجود سيستم
بررسي نتايج حاصل از تجربههاي طوالني تهيه برنامههاي منطقهاي در گذشته نشان م 
برنامهريزي مركزي و تسلط برنامه ريزي كالن اقتصادي و برنامهريزي بخشي ،برنامهريزي منطقهاي همواره تحت
يشده است و سبب بخشی نگری در برنامهریزی
تأثير برنامههاي كالن و بخشي قرار داشته و در جهت آنها هدايت م 
و نتیجه گرایی بجای فرایند گرایی شده است.
فهای تک عامله و نیز رتبه بندی
یهای نرم افزار میک مک در نمودارهای  1و  2شامل گرا 
با توجه به خروج 
متغیرهای دارای تاثیرات مستقیم و غیر مستفیم در تحلیل درون دادهها در خروجی میک مک مسجل گردید ،عامل
نظام آمرانه و متمرکز برنامهریزیهای ملی و منطقهاي ازیک طرف و حاکمیت برنامهریزی اقتصادی و بخشی به
بهای نظام برنامهریزی در استانهای شمالی است .بنابراین عامل حاکمیت برنامهریزی
عنوان اصلی ترین آسی 
اقتصادی و بخشی در نظام برنامهریزی در باالترین رتبه از تاثیرات مستقیم و در عوامل تاثیرات غیرمستقیم رتبه دوم
یتوان تاکید داشت " نظام آمرانه ومتمرکز برنامهریزیهای ملی و منطقهاي
را بخود اختصاص داده است .بنابراین م 
ازیک طرف و حاکمیت برنامهریزی اقتصادی و بخشی ،از اصلی ترین آسیبهای نظام برنامهریزی در استانهای
شمالی و به تبع آن در کل کشور است".
از طرفی هدف گذاري هر برنامه بايد در چهارچوب توان اجرايي كشور و امكانات واقعي آن انجام شود .در واقع
ارزيابي امكان سنجي در مرحله قبل از آغاز برنامه ضروري است .شرايط و موقعيت كشور نيز ميبايست از لحاظ
اوضاع اقتصادي داخلي و خارجي ،و نيز تحوالت اجتماعي مدنظر قرار گيرد .در غير اين صورت اهداف تع يي ن شده
يها و محدوديتهاي جامعه به شكل اصولي
قابل حصول نخواهند بود .در برنامههاي توسعه قبلي به هيچ وجه تواناي 
مورد توجه قرار نگرفته و اين برنامهها بيش از حد بلندپروازانه طراحي شده است .كه اين خود ،ياس ناشي از
يهاي بي منطق را به دنبال دارد .در واقع برنامهها ،با تكيه افراطي به نيروهاي بازار تالش دارند تا سامان
بلندپرواز 
یهای نرم افزار میک مک در نمودارهای  1و 2
يها را از دست نامرئي طلب كنند .براساس خروج 
يافتن همه نابسامان 
فهای تک عامله و نیز رتبه بندی متغیرهای دارای تاثیرات مستقیم و غیر مستفیم در تحلیل درون دادهها
شامل گرا 
در خروجی میک مک مشخص گردید " ،یکی از آسیبهای جدی نظام برنامهریزی ،با در نظر گرفتن ثبات شرايط،
عدم توجه به انتخاب صحیح اهداف و ابزار اجرای برنامهها و سناريوهاي احتمالي در آينده در نظام برنامهریزی
منطقهاي از جمله در برنامهریزی منطقهاي استانهای شمالی کشور است".
شهای یادشده اجمالی فوق همگی دست به دست هم داده ومانع ازآن شدهاندکهاين سطح از
مشکالت وچال 
برنامهریزی بتواند به ایفای نقش بی بدیل وغیرقابل انکارخودبپردازد.
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باعنایت به اینکه درمحیط کنونی برنامهریزی عملیاتی درهمه کشورها ازجمله ایران بدون درنظرگرفتن راهکارها،
شوق واهداف برنامهریزی منطقهاي به شکل واقعی ،تحقق سایر شقوق برنامهریزی بسیاربعید بنظر میرسد برهمین
اساس درزیر برخی ازمواردی که میتوانندبه صورت نسبی والبته عملیاتی درسطح منطقهاي موجبات موفقیت
یگردد:
برنامهریزی منطقهاي رادرپی داشته باشند اشاره م 
این هم دردوقسمت گامهای پیشنهادی وراهکارها وتوصیهها اجرایی قابل ارایه خواهدبود
گامهای پیشنهادی برای ارایه الگوی برنامهریزی توسعه منطقهاي استانهای شمالی
1ـ گام اول سطح مقدماتی (شناخت اقدامات پیش نیاز)
2ـ گام دوم مطالعات راهبردی ودیدگاهها (شناخت کامل محیطی وشناسایی مهمترین مسایل منطقهاي دردوبرش
بخشی ومنطقهاي)
3ـ گام سوم ارایه مدل جامع برنامهریزی یکپارچه توسعه (برنامهریزی جامع معطوف به مسایل اساسی )
4ـ گام چهارم تبیین مدل توسعه فضایی برنامهریزی (ارایه ساختاری برای یک چارچوب توسعه متوازان ومتعادل
محیطی )
5ـ گام پنجم:اجرا (تبدیل برنامههای جامع به پروگرامهای اجرایی وعملیاتی معطوف به حل مسایل
راهکارها وتوصیههای اجرایی برای تحقق اهداف برنامهریزی منطقهاي دربعد منطقه بشرح زیر پیشنهاد م 
یگردد:
 گسترش ارتباطات بیرونی ودرونی منطقه ساحلی شمال باکشورهای همسایه؛مناطق استانهای
همجواربمنظورکاهش انزوای جغرافیایی وافزایش سطح توسعه وتعادل فضایی ومنطقهاي.
تهای نسبی و رقابتی در
 ایجاد و گسترش کانونهای جدید توسعه دانش پایه بر اساس توانهای محیطی ،مزی 
منطقه به منظور افزایش سطح توسعه کارایی و بهرهوری در منطقه.
یهای خاص وویژه منطقه ساحلی
 اصالح الگو و هرم شبکه سکونتگاههای شهری و روستایی باتوجه به ویژگ 
شمال.
 ارتقاء عدم تمرکز فعالیتی فعالیتها در سطح منطقه و متنوعسازی الگوها در هر سه بخش صنعت کشاورزی و
خدمات.
لگیری سلسله
 تقویت نقش مفصلی منطقه در شبکه حمل و نقل فراملی ملی و فرامنطقهای و صنعت و شک 
مراتب و سازمان یافتگی فضایی منطقه و ایجاد مناطق کارکردی در آن.
 تکوین زنجیرههای تولید پیوستگی میان تولیدهای صنعتی منطقه (تکمیل هرم صنایع منطقه).
 ارتقای نظام برنامهپذیری نظامهای تصمیمگیری و اجرایی در منطقه ،ایجاد ارتباط و پیوستگی میان فعالیتهای
بخش صنعت با سایر بخشها مشاغل پایه و پیرو.
 تبدیل نقش بخش کشاورزی به بخش توسعه آفرین و الهام بخش توسعه اقتصادی اجتماعی زیست محیطی و
فضایی باتوجه به موقعیت برتر منطقه ساحلی دراین خصوص.
یسازی آنها.
نسازی و متنوعسازی بخش کشاورزی و فعالیتهای وابسته با تاکید و تجار 
 نوسازی و نوی 
 ارتقاء پیوندهای شبکهاي با تاکید و تقویت جریانهای شرقی ـ غربی منطقه ساحلی شمال.
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یهای نظری و پیوندها و تعامالت
 افزایش کارآیی نظام برنامهریزی و مدیریت توسعهی سرزمین و ایجاد سازگار 
عملیاتی بین جریانهای اصلی نظام برنامهریزی.
شهای غیردولتی برای تأمین منابع
 عدم اتکاء صرف به منابع پولی و مالی دولت و فرض استفاده از منابع بخ 
موردنیاز تحقق نتایج برنامه
 ایجاد اتاق فکری بارویکردهای منطقهاي ومستقل ازتشکیالت دولتی بمنظور پل ارتباط دهنده وپیوند زنجیره
یهای منطقه.
فعالیتها وتوانائ 
 پرهیزواجتناب جدی ازآرمانهای تقلیدی وتزریقی درمنطقه به منظورایجاد ودرخواست برای پروژههای بزرگ
همچون فوالد وپتروشیمی وگردشگری بین المللی و..بدون توجه به ظرفیتهاولوکیشن منطقه.
 دادن فرصــت بــه توســعه خصوصــي و شــكل گيري نهادهــاي كوچــك با توليــد خــردمتناسب باهداف
برنامهریزی توسعه منطقهاي ومنطبق برخصایص وویژگ 
یهای منطقه (.)SME
یبایست رویکرد کلی نظام برنامهریزی منطقهاي در
برای ارتقاء کارایی سازمان اجرایی نظام برنامهریزی در استانها ،م 
یهای متناسب با پتانسیلهای منطقه تقویت و اصالح
راستای تمرکز زدایی و نیز انتخاب صحیح اهداف و سیاستگذار 
گردد .لذا چارچوب ارتقا ظرفیت و کارایی سازمان اجرایی برنامهریزی منطقهاي استانهای شمالی بشرح جدول
یگردد.
شماره  7پیشنهاد م 
جدول شماره -7چارچوب ارتقا ظرفیت و کارایی سازمان اجرایی برنامهریزی منطقهاي استانها
دستاوردهای حاصل از تحقیق
تمرکز زدایی در فرایند تدوین نظام برنامهریزی
(سطوح نهادی)

اقدامات الزم

-

رویکردهای آمایشی به دور از مناسبات طایفهاي ،قومی ،فردی و سیاسی

-

انتخاب اهداف صحیح و موثر در راستای اجرای
برنامهریزی منطقهاي

تغییر در رویههای بین سازمانی و جهت دادن نظام مدیریتی استان به سمت نظامی یکپارچه و هماهنگ با هدف تقویت

-

ایجاد بسترها و زمینههای الزم برای جلب مشارکت مردمی و بخش خصوصی در اجرای برنامهریزی منطقهاي استان
تقویت نقش رسانههای محلی استان به عنوان دیده باِنِن برنامههای توسعه فضایی و برنامهریزی منطقهاي استان
تشویق به حضور و مشارکت فعال مردم در فرآیند توسعه استان
استفاده از پتانسیلهای منطقه برای جلوگیری از اعمال حاکمیت بخشی
توجه به ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی به منظور تقویت اهداف اقتصادی
آماده ساختن سازمانها برای بر عهده گرفتن نقشها و وظایف برنامهریزی منطقهاي ،با تأکید بر نظارت پذیری
باز تعریف وظایف سازمانها در ارتباط با مأموریتی که میتوانند در اجرای برنامهریزی منطقهاي در سطح استان بر عهده گیرند
تغییر شیوههای مدیریت بخشی و متفرق به سوی رویکرد مدیریت جامع و یکپارچه
پذیرش نقاط ضعف سازمانی عام و فراگیر چون تمایل به عدم همکاری با سازمانهای هم سطح و تصمیمگیری غیر مشارکتی
تشکیل تیمی در درون سازمانهای مرتبط با برنامهریزی منطقهاي استان با هدف پایش و ارزیابی برنامهریزی منطقهاي در حوزه

وظایف تخصصی سازمان
Source: Research findings,2019

در این سازمان اجرایی پیشنهادی ،کلیت اهداف و وظایف نهاد دائمی برنامهریزی ،پایش و ارزیابی برنامهریزی
منطقهاي استانها عبارت است از:
تها و اقدامات مغایر با برنامهها
 .۱نظارت بر فعالی 
 .۲رصد پیشرفت اجرایی برنامهریزی منطقهاي استان در قالب شاخصهای راهبردی
 .۳ارزیابی پروژههای مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استان
شهای دورهاي سازمانها ،ادارات استانی و محلی در خصوص اجرای برنامهها
 .۴دریافت گزار 
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 ارائه پیشنهاد به شوراها و نهادهای استانی.۵
 برگزاری دورههای آموزشی برای دست اندرکاران اجرایی برنامه.۶
 برنامهها و اقدامات پیش بینی شده در برنامه، راهبردها، پیشنهاد بازنگری در اهداف.۷
کاربرد مقاله در برنامهریزی
بهای نظام برنامهریزی در استانهای
  بررسی اصلی ترین آسی،در این پژوهش با استفاده از تكن كي هاي تحلیلی
یتوان دریافت که یکی از آسیبهای جدی
 شمالی و به تبع آن در کشور مورد مطالعه قرار گرفته که از نتایج آن م
 عدم توجه به انتخاب صحیح، تمرکز گرایی در نظام برنامهریزی، با در نظر گرفتن ثبات شرايط،نظام برنامهریزی
اهداف و ابزار اجرای برنامهها و سناريوهاي احتمالي در آينده در نظام برنامهریزی منطقهاي استانهای شمالی و به تبع
بها در نظام برنامهریزی کشور
  راهکارهای الزم برای کاهش آسی، با استفاده از این نتایج میتوان.آن در کشور است
يهاي سنتي قبلی عمدتًاًا تكيه بر تحليل دادههاي گذشته بوده و در برنامهريزيهاي
  از آنجا که در برنامهريز.ارائه نمود
یتوان با کاربرد نتایج این پژوهش با نگرشی متفاوت در
  م،آينده نيز عمدتًاًا به ادامه روندها و گرايشات بسنده ميشد
نظام برنامهریزی تحول ایجاد نمود و با راهکارهای ارائه شده یک فرایند جدید برنامهریزی با رویکرد پایش و
.ارزیابی برنامهها با هدف اجرای برنامهریزیهای منطقهاي انتظار داشت
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