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چكیده
در ایران برنامههای توسعه همواره به دالیل مشکالتی که وجود داشته بهطور موثری محقق نشده است .از جمله آنها طرحهای توسعه
ملی و منطقهای است که در منطقه ساحل شمالی در بازه زمانی دهه  05الی  05تهیه شدند .این مشکالت در زمینههای مختلفیی امی
از محتوا ،مراحل تهیه ،اجرا و نظارت وجود دارد که الزم است آسیی شناسیی شیود .پیووه

کنیونی آمیختیهای از روش کمیی و

کیفی است و از نوع پوه های توصیفی-تحلیلی به شیمار مییرود کیه بیا دادههیای آن بیه روش اسینادی اکتابخانیهای) و مییدانی
امصاحبه و پرسشنامه) جمعآوری و سپس تجزیهوتحلیل شد .در بخ

دادههای کمی از نیرمافیزار  SPSSو آمیارههیای درصید و

فراوانی ،آزمون آماری میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد .نتایج پووه

در پنج حوزه شامل «ممدهترین مسائل و مشکالت بر

سر مدم تحققپذیری»« ،مناس ترین نحوه مواجهه با مسائل»« ،متدولوژی بهینه بهمنظور تهیه»« ،نحوه انطباق فرایند بهینه برنامهریزی»
و «آینده فضایی مناطق شمالی ایران» ارایه شد.

واژگان كلیدی :آسیبشناسی-طرحهای ملی و منطقهای-مناطق شمالی ایران-سیاستهای بهبود

( -8نویسنده مسئول) Ab267_rostami@yahoo.com
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مقدمه
علی رغم ضرورتی که در نظمدهی به ابعاد مختلف آسیبهای برنامههای توسعه و بررسی آنهاا دراالاب یاد مادل
جامع وجود داشته است ،بررسی پارادایم های حاکم ،اغلب به طور پراکنده و محدود به ید یا چند بعد خاا

باوده

است .یکی از مشکالتی که برنامههای توسعه کشور همواره با آن مواجه بودهاند ،عدم توجه کافی به شرایط حاکم بار
محیط برنامهریزی در مراحل تدوین و اجرای آنها بوده است.
سطوح منطقهای و محلّی به عنوان سطحی از فضای مدیریت و اجرای سیاستهاای توساعهای ،هماواره ماورد توجاه
محافل علمی ،سیاست گذاری و اجرایی بوده است .از دهههای  1960و 1970توسعه منطقهای و ملی به عنوان فعالیتی
مهم ،هم در سطح ملّی و هم در سطح دولتهای محلّی و منطقهای در سراسر جهان به طور روزافزونی مورد توجه ارار
گرفته است.
موضوع طرحهای ملی و منطقهای نخستین بار به طور رسمی در ساال  8959در ااانون تغییار ناام وزارب آباادانی و
مسکن به وزارب مساکن و شهرساازی آماده اسات .پیشاتر هام در ساال  8931اااداماتی تحات عناوان مطالعااب
برنامهریزی شهری و منطقهای آغاز شده بود .به دلیل شروع طرح آمایش سارزمین در ساازمان برناماه و بودجاه ایان
بخش از اانون سال  8959مدب ها مسکوب ماند و از سرگیری آن بار دیگر در نمیه دوم دهه  01-8931به کار بساته
شد .در سال  8933مطالعه منطقه گیالن مازندران در مرکز مطالعاب وزارب مسکن و شهرسازی سامان یافت.
مجموعه ااداماتی که از دهه  51تا کنون انجام شاد تجربیااب ارزشامندی باود کاه باعاا ارتقاای بیانش و فرهنا
برنامه ریزی کشور شده است .موفقیت برنامههای توسعه در ایران همواره به دالیل مشکالتی که وجود داشته به طاور
موثری محقق نشده است و راهبرد های آن چنان الزام آور نبوده و مورد توجه ارارا نگرفته اسات .ایان مشاکالب در
زمینههای مختلفی اعم از محتوا ،مراحل تهیه ،اجرا و نظارب وجود دارد که الزم است آسایبشناسای جادی در ایان
زمینه صورب گرفته و ایراداب حاکم بر فرایندهای اجرایی شدن آنها ،برای تقویت تحقق پاذیری برناماههاا ،اصاالح
گردد.
براساس مطالعاتی که درسطح سواحل کشور انجام گرفته است ،مناطق ساحلی به لحاظ گساتره جغرافیاایی وهمچناین
تنوع ااتصادی واجتماعی از گوناگونی بسیاری برخوردارند وازاین روی مسائل آنها نیز مختلاف اسات .ایان پاووهش
تالش دارد موانع کلیدی در فرایند اجرایی نشدن راهبردها و اهداف برنامههای توساعه ملای و منطقاهای را شناساایی
کند و با استفاده از تجربیاب موفق خارجی ،در صدد رفع ضعفها و کاستیهای طرحهاای توساعه ملای و منطقاهای
ایران و کاربست مدلها و فرایندهای بهینه برنامهریزی در غالب طرحهای توسعه ملای و منطقاهای باه خصاو

در

مناطق ساحل شمالی ایران به کار بندد و همچنین سیاستهایی را جهت بهبود فرایند اجرایی شدن طرحهاای توساعه
ملی و منطقهای در محدوده مورد مطالعه اعمال نماید.
پووهش حاضر میکوشد تا به این پرسش پاسخ دهد که عمده ترین مسائل و مشکالب بار سار عادم تحقاق پاذیری
طرحهای ملی و منطقهای در مناطق شمالی ایران در بازه زمانی  51تا  31کدام است و چاه سیاساتهاایی مایتواناد
وضعیت تحقق پذیری طرحها در سطوح ملی و منطقهای را بهبود بخشد؟
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این پووهش از نظر ماهیت از نوع پووهشهای کمی و از نظر هدف در زمره تحقیقاب کااربردی اسات کاه باه روش
توصیفی -تحلیلی و بر پایه راهبرد پیمایش انجام خواهد شد .اما ماهیت کمی ،ماهیت غالب آن است زیرا در بخشای
از این پووهش ،ز شیوه کیفی (مصاحبه عمیق) استفاده میشود .با توجاه باه ماهیات تحقیاق پایشرو و سااختار آن،
ترکیبی از روشهای پیمایشی ،مطالعاب اکتشافی ،اسنادی و کتابخاناهای اساتفاده خواهاد شاد .گاردآوری دادههاا باا
استفاده از روش مصاحبه و همچنین پرسشنامه صورب میگیرد .به ماوازاب آن بارای جماعآوری ساوابق تجربای و
نظری موضوع از روش اسنادی و مطالعاب کتابخانهای استفاده میگردد .بدین صورب ،در ابتدا به کمد منابع ،کتاب-
ها ،مقالههای علمی و پووهشها و مطالعاب موجود ،تالش دارد مهمترین مشکالب و راه حلهای پیشنهادی را از دل
بررسیهای گذشته استخراج نموده و از شیوه های بررسی و نیز دستاوردهای تحقیقاب پیشین بهره گیرد .سپس بارای
ارائه پاسخی روشن به پرسشهای پووهش مصحبه هایی آماده شده است .در ادامه ،پرسشانامهای طراحای شاده و در
بین اعضای جامعه آماری توزیع خواهد شد .در مجموع ،روش تحقیق توصیفی و تحلیلی برای این پووهش برگزیاده
شده است .توصیف دادههای موجود و تحلیل آنها با استفاده از ابزارهای تحلیلی و نرم افزارهاای کماد تحلیلای در
این پووهش مورد نظر میباشد.
جامعه آماری این پووهش شامل این بخشها میباشد-8 :جامعه اول :جامعه آماری برای مصاحبه؛ در ایان بخاش ،از
مدیران سطح کالن و خبرگان درجه اول که بیشترین درجه و شدب خبرگای را داشاتند (صااحب بیشاترین تجاارب
مدیریتی مرتبط با طرحهای توسعه ملی و منطقهای با تاکید بر کالن منطقه شمال کشور) مصااحبه باه عمال آماد کاه
تعداد آنها برابر  5نفر بوه است-2 .جامعه دوم؛ جامعه آماری برای پرسشنامه؛ جامعه آماری ایان پاووهش در اسامت
پرسشنامه ،شامل خبرگان و نخبگانی است که در زمینه طرحهای توسعه ملی و منطقه صاحب پووهش و تألیف باوده
و یا در دستگاه های اجرایی (بویوه وزارب راه شهرسازی و سازمانهای مربوطه) در سمت مدیر و ریس مشغول به کار
بودهاند و به طور مستقیم با مساله طرحهای توسعه منطقهای در استانهای ساحلی شمال کشور ،درگیر بودهاند.
با توجه به اینکه در پووهش حاضر ،جامعه آماری دایقی از نخبگان و خبرگان در موضوع آسایبشناسای طارحهاای
توسعه ملی و منطقهای بویو] با تاکید بر کالن منطقه شمال کشاور در دهاه  51تاا  31در دسات نباود ،در خصاو
نخبگان و خبرگان به روش گلوله برفی اعتماد شد .در این پاووهش از  31نفار خباره و متخصار بارای پاساخ باه
پرسش ها استفاده شده است .الزم به ذکر است که افرادی که انتخاب شادهاناد لزوماا از تحصایالب عاالی مادیریتی
(برنامهریزی منطقهای ،برنامه ریزی شهری ،مدیریت شهری و شهرسازی) و نیز تجاارب عملای و مادیریتی در زمیناه
طرحریزی و برنامهریزی توسعه ملی و منطقهای بویوه در کالن منطقه شمال کشور برخوردار بوده و افراد دیگیاری را
نمیتوان یافت که از این ویوگی برخوردار باشند .به عبارب دیگر ،متخصصان و خبرگاان ماورد نظار کاه بارای ایان
پووهش بتوان سراغ آنها رفت ،محدود به همین تعداد هستند که در این پووهش به آنان مراجعه شد.
مبانی نظری
برنامهریزی و طرحریزی توسعه
در منابع مختلف برنامهریزی تعاریف متعددی دارد ،از جمله اینکه برنامهریزی عبارب است از :کوششی برای انتخاب
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بهترین راهکار (شیعه)8913 ،؛ برنامهریزی گرایش و خواست انسان به آینده ،حل مشاکالب در آیناده ،آینادهبینای و
امید به آینده )(Faludi, 1973؛ جریان آگاهانه یا سلسله اادامهای مارتبط باا یکادیگر ()masomi eshkevari, 1991؛
اندیشیدن و تنظیم پیشاپیش امور (هیراسکار)8903 ،؛ فرآیند تعیاین اااداماب آتای مناساب در ساه ساطح اهاداف و
معیارها ،گزینه های مطابق با این اهداف و انتخاب گزینه مورد نظر و هدایت ااداماب به سامت اهاداف تعیاین شاده
) (Davidoff & Reiner, 2008یا فعالیتی عمومی برای رسیدن به اهداف (.)hoseynzadeh dalir, 2001
برنامهریزی در سطوح گوناگونی نیز انجام میگیرد .دکتر سیفالدینی ( )syfoddini, 2007در کتاب مبانی برنامهریزی
شهری این سطوح را این گونه تعریف میکند:
-1برنامهریزی در سطح ملی :این گرایش را دارد که در محتوا به شدب ااتصادی باشد .بیگماان ایان ماورد در انگلساتان
وجود دارد؛ هر چند که برخی از کشورها سیستمی از برنامهریزی فیزیکی ملی دارند .برنامهریزی ااتصادی ملی میتواناد باه
شکل تخصیصی کوتاهمدب تقسیم شود که با ثابت سازی افات و خیزهاای ااتصاادی و شاکل نوآوراناه بلندمادب کاه باا
دسترسی به درجههای ویوهای از رشد ااتصادی ،سروکار دارد .طرح ملی انگلستان و طرحهای 5ساله گوناگون فرانسه پاس
از جن  ،نمونههایی از برنامهریزی بلندمدب هستند .این طرحها در اجرا بر پایه ایدئولوژی هر کشور متفاوب هستند.
-2برنامهریزی در سطح منطقهای :در چند دهه گذشته نیاز برای برنامهریزی در سطح میاناه در بسایاری از کشاورها
مانند انگلستان ،نیروی حرکتی به دست آورده است .سطح منطقهای برنامهریزی خال ء بین سطح ملی و محلای را پار
میکند .برنامهریزی منطقهای با ویوگیهای ااتصادی و اجتماعی و با امکاناب و مشکالب گوناگونی سروکار دارد کاه
آن را از دیگر مناطق جدا میسازد .همانطور که اشاره شد در این سطح باید شناسایی نقطه شکاف ااتصادی-فیزیکی
در نظر گرفته شود؛ زیرا اجزای فیزیکی و ااتصادی معموال با درجاب گوناگونی در همه سطوح وجود دارد .در واااع
در سطوح منطقهای و زیر منطقهای ،اجزای فیزیکی و ااتصادی ناگشودنی در هم بافته شده و نمایان میشوند.
-3برنامه ریزی در سطح زیرمنطقهای (ناحیهای) :این سطح از برنامهریزی را میتوان اینگونه تعریف نمود« :چیازی
مانند ید پیوند در رابطه با بخشی از ید منطقه بزرگتر است و اگرچه ممکن است به خوبی تعریف شدنی نباشاد...
در رابطه با مشکالب ویوهای تعریف میشود تا اینکه در رابطه با مرزهای اداری باشد».
-4برنامهریزی در سطح محلی :در اینجا برنامهریزی شهری و روستایی نقش غالبتری داشاتهاناد و از روشای نتیجاه
میشود که بیشتر در راستای کاربری اراضی است .برنامهریازی شاهری باه برناماهریازی باا جازء مکاانی (فضاایی) یاا
جغرافیایی میگویند که هدف اصلی آن ،تامین ساختار مکانی فعالیتها (یا شیوه کاربری زمین) است کاه از جنباههاایی
بهتر از الگوی موجود بدون برنامهریزی است .این برنامهریزی با عناوان «برناماهریازی فیزیکای» و شااید «برناماهریازی
فضایی» ،واژهای دایقتر و بدون بار ارزشی است .برنامهریزی روستایی شناخت و آگاهی از وضعیت موجود روساتاها از
نظر فیزیکی ،ااتصادی ،اجتماعی و طبیعی است و برای برنامهریزی به منظور بیشترین بهرهبرداری از منابع است.
در سایر منابع هم به طور عمده سطوحی مشابه اما با تفاوبهایی جزیی در ارتباط با برناماهریازی معرفای شاده اسات .باه
عنوان نموناه شایعه ( )shiee, 2005برناماهریازی را شاامل چهاار ساطح ملای ،منطقاهای ،شاهری و روساتایی و بهزادفار
( )behzadfar, 2009انواع برنامهریزی از نظر سطوح مکانی را شامل ملی ،منطقهای ،ناحیهای ،شهری و روستایی میداند.
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از طرفی بهزادفر ( )behzadfar, 2009انواع برنامه از نظر هدف راهبردی را به پنج دسته برناماه توساعه عماومی ،برناماه
توسعه ااتصادی ،برنامه کالبدی ،برنامه ارشادی و اجباری و برنامه اختصاصی تقسیم میکند .اهداف باه صاورب کمای و
کیفی نیز طبقهبندی میشوند .هدفهای کمی بر اساس شاخرهاای عاددی تعریاف مایشاود و عمومااب بارای تحقاق
هدفهای کیفی بهکار میرود .هدفهای کیفی ممکن است شامل طیف وسیعی از هدفها باشد که میتواناد عماومی و
یا اختصاصی و متناسب با مقتضیاب شهری باشد (.)rahnmaae va shahhoseyni, 2007
( )8طرحهای كالبدی ملی و منطقهای
طرحهای کالبدی ملی و منطقهای بر اساس تعریف در آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهاای توساعه و عماران
محلی ،ناحیهای منطقهای و ملی و مقرراب شهرسازی و معماری کشور (مصوب سال  ،)8901باا هادف مکاان یاابی
برای گسترش آینده شهرهای موجود و ایجاد شهرها و شهركهای جدید ،پیشنهاد شبکه شاهری آیناده کشاور یعنای
اندازه شهرها ،چگونگی استقرار آنها در پهنه کشور و سلساله مراتاب میاان شاهرها باه منظاور تساهیل و مادیریت
سرزمین و امر خدمابرسانی به مردم و پیشنهاد چارچوب مقرراب ساختوساز در کااربریهاای مجااز زماینهاای
سراسر کشور تهیه میشوند.
مرکز مطالعاب و تحقیقاب شهرساازی و معمااری ایاران ،وزارب مساکن و شهرساازی در ساال  8903شارح خادماب تهیاه
طرحهای کالبدی منطقهای را ارائه کرد .در این شرح خدماب سه هدف اصلی برای طرحهای کالبادی منطقاهای معرفای شاده
است:
-8بررسی تناسب زمینهای کشور برای توسعه سکونتگاهها و فعالیتهای صنعتی؛
-2پیشنهاد سلسله مراتب و شبکه شهری برای شهرهای مهم کشور؛ و
-9پیشنهاد کاربریهای کلی برای زمینهای سراسر کشور همراه با ارائه چارچوب کلی مقارراب سااختوسااز در هار یاد از
کاربریها یا منطقهبندی مقدماتی.
عالوه بر این اهداف ،اصولی که در طارحهاای منطقاهای منظاور مایشاوند از ایان ارارناد ( Markaz motaleat va

 :)tahghighat shahrsazi va memari iran, 2000اصل حفاظت محیط زیست؛ اصل صرفهجویی در هزینههاا؛ اصال
ارتقاء بهره وری و کارآیی؛ اصل تمرکززدایی؛ اصل محرومیتزدایی؛ اصل مشارکتپذیری؛ و اصل مواعیت کشاور در
منطقه .در این شرح خدماب عناوین مورد بررسی در طرحهای کالبدی منطقهای به تفصیل معرفی شده است .عنااوین
فصول این طرحهای توسعه در جدول شماره  8 1آورده شدهاست.
جدول شماره  :1فصول مختلف طرح كالبدی منطقهای
ردیف

عنوان

ردیف

عنوان

8

کلیاب

88

شبکه پست ،مخابراب ،رادیو و تلویزین

2

تقسیماب اداری منطقه

82

شبکه تولید و توزیع انرژی

9

جمعیت

89

توپوگرافی :بلندیها ،شیب و شیب سو

3

شبکه شهرها و خدماب

83

آب و هوا

5

شبکه روستایی

85

کاربری و پوشش زمینهای منطقه

3

نابرابری و محرومیتزدایی

83

منابع آب

0

صنعت و معدن

80

محیط زیست

1

خاك و کشاورزی

81

حفاظت آثار باستانی و پرارزش

3

وضع ااتصادی و اجتماعی نواحی

83

جاذبههای جهانگردی و ایرانگردی

81

شبکه ارتباطاب

21

شرایط پی و ناپایداریها

Source: Sharh khadamat tarhhaye kalbodi mantaghei, 2000
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بررسی تجارب خارجی
با در نظر گرفتن شاخر های مختلف و همچنین میزان تمرکز نظام کشورها ،ساه کشاور آلماان ،انگلساتان و ماالزی
برای ارزیابی در این مطالعه انتخاب شدند .کشور آلمان ساختار برنامهریزی کامال غیرمتمرکز دارد .در بین کشاورهای
دارای نظام نیمه متمرکز ،انگلستان انتخابهای مناسبی میباشند .به دلیل اهمیت توجه به کشورهای آسیایی موفاق در
زمینه برنامه ریزی تصمیم گرفته شد سومین کشور مورد بررسی کشور مالزی در نظر گرفته شاود .البتاه الزم باه ذکار
است که کشور سنگاپور از بین کشورهای آسیایی با نظام متمرکز دارای عملکرد نسبتا خوبی در بررسای شااخرهاا
بودهاست اما با توجه به تشابهاب ااتصادی ،فرهنگی و مذهبی کشور ایران با کشور ماالزی ،عملکارد بهتار ماالزی در
شاخرها و با توجه به اینکه نظام فدرال موجود در مالزی غیرمتقارن میباشد؛ کشور ماالزی بارای بررسای انتخااب
شد.
بررسی نظامهای برنامه ریزی و توسعه این کشورها اهمیت توجاه باه برخای ماوارد در ساه رکان ااانونی ،نهاادی و
مدیریتی و برنامهای را روشن میکند .مهمترین این نکاب در ادامه به طور مختصر آورده شدهاست.
اولین نکتهای که در نظام های بررسی شده ،به ویوه در آلمان و انگلیس به چشم میخورد یکپارچه بودن نظام برناماه-
ریزی و توسعه در عین روشنی آن میباشد .در این نظامها فراینادها ،سااختارها و وظاایف کاامال مشاخر باوده و
موجب ابهام و سردرگمی نمیشود .تکتهی دیگر نقش کمرن

سطح ملی در اجرا میباشد .حتی در کشور مالزی کاه

طبق بررسیها در آن برنامهریزی ملی مهمترین رکن برنامهریزی میباشد؛ این سطح تنها خطمشهاای کلای را ارائاه
کرده و در سایر مسائل در امور ساطوح پاایینتار مداخلاه نمایکناد .از طرفای بررسایهاا حضاور فعاال نهادهاا و
سازوکارهای نظارتی در نظام شهرسازی کشورهای مورد بررسی را نشان میدهد .سازوکارهای نظاارتی همچناین باه
"به ثمر رسیدن برنامهها" نیز کمد شایانی میکنند .باید توجه داشت این عبارب باه معناای تحقاق کامال برناماههاا
نیست بلکه ارزیابی نتایج برنامه در طول اجرا و انتهای دوره زمانی را در بر میگیرد.
مقایسه چارچوب اوانین و مقرراب در این سه کشور مشخر می کند که گویی ایران در ارتباط باا نظاام شهرساازی
گرفتار مجموعه ای در هم تنیده از اوانین گاها همپوشان و کم اثر است ،این درحالی است که در این کشورها عاالوه
بر روشن بودن اوانین ،آنها دارای سلسله مراتب مشخصی نیز هستند که بر کاارایی و شافافیت هرچاه بیشاتر آنهاا
میافزاید.
توجه به نقش سطوح مختلف در برنامه ریزی نیز از دیگر ویوگای هاای مببات نظاام شهرساازی در ایان ساه کشاور
می باشد .توجه به اهمیت برنامهریزی در سطح منطقهای نه تنها از میزان تمرکز در تصمیمگیری مایکاهاد بلکاه باین
سطح ملی و محلی هم پیوند ایجاد میکند .عالوه بر این در هر سه نمونه بررسی شده شاهد اهمیات ساطح محلای و
میزان باالی استقالل این سطح در تصمیمگیری و داشتن ادرب اجرایی هستیم .از طرفی برنامههای تهیه شاده در هار
سطح د رتناسب با آن سطح تهیه میشوند .این در حالی است که گاها در ایران در سطح ملی به میزانای باه جزئیااب
اجرایی توجه میوشد که عمال از حالت برنامه خارج میشود.
یکی از عناصری که در پررن تر شدن اهمیت سطح محلی نقش دارد و در ساختارهای بررسای شاده نیاز باه میازان
زیادی اابل مشاهده است ،اهمیت مشارکت میباشد .همانطور که در فرایندهای ارائه شده برای طرحهای مختلاف در
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این سه کشور نشان داده شد ،در همه مراحل از ابتدا تا انتها نقش و حضور مردم به روشنی تعریف شاده اسات .ایان
نکته بایستی در چارچوب حقوای و اوانین بازتاب پیدا کناد .در کناار مشاارکت توجاه باه نقاش مطالعااب ماالی و
ااتصادی در تهیه برنامهها نیز میتواند به تحقق پذیری این رکن کمد کند.
در ارتباط با رکن نهادی و مدیریتی ،بررسی نمونههای بررسی شده حاکی از اهمیت و جایگاه برنامههاای شهرساازی
در ساختار دولتی و مدیریتی است؛ امری که به نظر میرسد از جمله چالشها در نظام شهرسازی کنونی کشور باشاد.
نکته دیگری که در ارتباط با این رکن مطرح میشود مربوط به تناسب بین مسئله برنامهریزی و برنه مدیریتی که بایاد
آن مسئله را حل کند میباشد .به عنوان مبال درایران ایران بسیاری از مسائل از سطح منطقهای نشاب میگیرند اماا باه
طور مستمر تالش میشود که در سطح برنامهریزی شهری حل شوند.
با توجه به موارد مطرح شده میتوان اصول زیر را الزمه ید نظام شهرسازی موفق دانست:
 یکپارچگی :نه فقط به معنی ترکیب ساختارهای بلکه شکلدهی به آنها به گونهای که نتاایج یکپارچاه و منساجم
تولید کنند.
 چارچوب اانونی زمنیه یکپارچه شدن برنامههای توسعه در نهادهای مدیریتی در سطوج مختلف را فراهم کند. برنامههای منطقهای بر اساس مناطق بیوفیزیکی و برنامههای محلی بر اساس تمایالب اجتماع تهیه شوند. سلسله مراتب روشن از برنامههای توسعه وجود داشته باشد. چارچوب اانونی در جهت ایجاد یکپارچکی عمودی برنامههای سطوح پایینتر را ملزم به رعایت اصاول ساطوحباالتر کند.
 هماهنگی :که به رابطه بین ساختارها ،سیاستها و فرایندهای برمیگردد.
 روابط ساختاری و اجرایی روشن بین بدنه برنامهریزی وساختارهای تامین کننده مالی تامین شود. بدنههای مدیریتی بین ساختارهای مختلف موجود و همچنین برنههای دولتی وغیردولتی هماهنگی ایجاد کنند. اطعیت :اطعیت در ارتباط با شرایط برنامهریزی ،فرایندها و ادربها وجود داشته باشد.
 ابزار برنامهریزی جنبه اانونی داشته و دارای ادرب اجرایی باشند. برنامههای زمانبندی روشن و الزامآور وجود داشته باشد. چارچوب اانونی به میزان زیادی نتیجه محور باشد و مسئولیت اتخاذ تصمیمها را به بدنه برنامهریز محول کند. انعطافپذیری :در مقابل شرایط متغیر ،نظام شهرسازی باید دارای انعطاف باشد.
 سیاستهای راهبردی از طریق ابزارهای برنامهریزی اجرایی شوند و نه از طریق اانونگذاری. سازوکارهای اانونی و مدیریتی با سرعت تغییراب در شرایط تناسب داشته باشند. شاخرهای ارزیابی عملکرد روشنی برای برنامهها وجود داشته باشد. از برنامهریزی بیش از حد خودداری شود تا فرصتها برای پاسخگویی به شرایط پیشبینی نشده در آینده از بایننروند.
 عدالت :برنامهریزی منصفانه که حقوق فردیو اجتماعی و سازوکارهای دسترسی برابر را مد نظر داشته باشد.
 -ساختار اوانین و نهادهای مدیریتی با جامعه هدفشان تناسب داشته باشد.
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 دسترسی یه اطاالعاب برای همه وجود داشته باشد. برنامهها هزینههای ااتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی را مدنظر داشته باشند. کارآمدی و کارایی
 شفافیت
 اابلیت اطمینان
 مشارکت
اصول الزمه ید نظام برنامهریزی و توسعه کارآمد بویوه در سطوح شهری در جدول شماره  22نگاشته شده است.
جدول شماره  :2اصول الزمه یک نظام برنامهریزی و توسعه كارآمد بویژه در سطوح شهری
اصول

نمونههایی از نمود در ارکان نظام برنامهریزی و توسعه بویوه در سطوح شهری
زمنیه یکپارچه شدن برنامه های توسعه در نهادهای مدیریتی در سطوج مختلف در چارچوب اانونی

یکپارچگی

برنامههای منطقهای بر اساس مناطق بیوفیزیکی و برنامههای محلی بر اساس تمایالب اجتماع
سلسله مراتب روشن از برنامههای توسعه
چارچوب اانونی در جهت ایجاد یکپارچکی عمودی برنامهها در سطوح مختلف

هماهنگی

روابط ساختاری و اجرایی روشن بین بدنه برنامهریزی وساختارهای تامین کننده مالی
ایجاد هماهنگی بین ساختارهای مختلف موجود و همچنین برنههای دولتی وغیردولتی توسط بدنه مدیریتی
ابزار برنامهریزی جنبه اانونی و ادرب اجرایی ابزارهای برنامه ریزی

اطعیت

برنامههای زمانبندی روشن و الزامآور برای برنامهها
نتیجه محور بودن چارچوب اانونی و تفویض اختیار تصمیمگیری به بدنههای برنامه ریزی
اجرای سیاستهای راهبردی از طریق برنامهریزی و نه اانون گذاری

انعطلف پذیری

تناسب سازوکارهای اانونی و مدیریتی با سرعت تغییراب در شرایط
شاخرهای ارزیابی عملکرد روشن
پرهیز ار برنامهریزی بیش از حد
تناسب ساختار اوانین و نهادهای مدیریتی با جامعه هدف

عدالت

دسترسی عمومی به اطالعاب
ارزیابی هزینههای ااتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی

کارآمدی ،شفافیت ،اابلیت اطمینان ،مشارکت
Source: Research findings, 2019

جغرافیای محدوده مورد مطالعه
جغرافیای طبیعی محدوده پژوهش (اكولوژی طبیعی)کالن منطقه شمال کشور شامل استانهای گلستان ،گیالن و مازندران میباشد که به شکل هاللای در ساواحل جناوبی
دریای خزر از آستارا تا غرب کو ههای کپه داغ گسترده شده است .از لحاظ طبیعی ،این منطقه شامل جلگههای گایالن،
مازندران و گرگان ،اسمتهای پایکوهی و دامنههای شمالی کو ههای البرز م یباشد .جلگه مازندران بزرگترین واحاد
جغرافیایی جلگه در منطقه به شمار م یآید .عرض این جلگه در بعضی از اسمتها به بایش از  50کیلاومتر مایرساد .

مساحت کالن منطقه حدود  58251کیلومترمربع بوده که سهم استانهای گلستان ،گیالن و مازندران به ترتیاب ،21930
 83132و  29132کیلومترمربع میباشد .طول سواحل کالن منطقه از آستارا تا خلیج مخدوم الی حادود  311کیلاومتر
است که عالوه بر بخش جنوبی دریای خزر تعدادی الگون ،تاالب و خلیج جزء المرو آبی محدود به شمار آماده و از
اهمیت اکولوژی ،ااتصادی و گردشگری اابل توجهی برخوردار است ( .)tabrizi va naghavi, 2015: 52نقشه شماره
 8مواعیت جغرافیایی کالن منطقه را نشان میدهد.
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استان گیالن؛ از استانهای شمالی ایران به مرکزیت شهر رشت است.این استان ،از شمال به دریای خزر متصال باوده
و دارای مرز آبی با کشورهای حاشیه دریا میباشد و از طریق آستارا نیز دارای مارز خااکی باا جمهاوری آذربایجاان
است ،از غرب به استان اردبیل ،از جنوب به استان زنجان و ازوین و از شرق به اساتان مازنادران محادود مایشاود.
مساحت گیالن  83٬133کیلومترمربع و جمعیت آن طبق سرشماری  ،8935معادل  2591333نفار اسات (مرکاز آماار
ایران .)8استان گیالن به  83شهرستان تقسیم شده که عبارتند از :آساتارا ،آساتانهاشارفیه ،املاش ،بنادر انزلای ،تاالش،
سیاهکل ،شفت ،رشت ،رودبار ،رودسر ،رضوانشهر ،صومعه سارا ،فاومن ،الهیجاان ،لنگارود ،ماساال (وبگااه رسامی
استانداری گیالن.)2
استان گلستان؛ به مرکزیت شهر گرگان حدود  22هزار کیلومتر مربع وساعت دارد و بار اسااس آخارین سرشاماری
عمومی نفوس و مسکن کشور در سال  ،8935تعداد  8131183نفر در آن ساکن هستند ( .)9markaz amar iranایان
استان در بخش شمالی کشور واااع شاده کاه از شامال باه کشاور ترکمنساتان " دارای  391کیلاومتر مارز خشاکی
(نزدیکترین شهر حسنقلی) و  31کیلومتر مرز آبی" از جنوب به استان سمنان ،از شرق به استان خراسان جناوبی و از
غرب به استان مازندران و دریای خزر محدود میشود.

نقشه شماره  :1موقعیت محدوده نمونه موردی پژوهش Source: Research findings, 2019

استان مازندران؛ با حدود  23هزار کیلومتر مربع مساحت بین  30دایقه تا  91درجه و  5دایقه ْ عارض شامالی و 51
درجه و  93دایقه تا  53درجاه و  83دایقاه طاول شارای از نصاف النهاار گریناوی

اارار گرفتاه اسات ( sazman
1

-https://www.amar.org.ir
2 - https://www.gilan.ir
3
-https://www.amar.org.ir
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 .)goghrafiaii nirohaye mosallah, 2005; 5این استان بر اساس آخرین تقسایماب کشاوری ،دارای  83شهرساتان،
 33بخش 889 ،دهستان و  58شهر است .نامهای شهرستانهای استان مازندران عبارتند از :آمل ،بابل ،بابلسر ،بهشاهر،
تنکابن ،جویبار ،چالوس ،رامسر ،ساری ،سوادکوه ،ااائم شاهر ،محمودآبااد ،نکاا ،ناور ،نوشاهر و گلوگااه .هما ایان
شهرستانها به جز سوادکوه که دارای مرکزیتی به نام پل سفید است ،دارای مرکزیتی همنام با شهرستان خاود هساتند
( .)daftar taghsimat keshvari, 2005این استان از شمال با دریای مازندران (خزر) از غرب با استانهاای گایالن و
ازوین ،از جنوب با استان تهران ،از جنوب شرق با استان سمنان و از غرب با استان گلستان همسایه است ( sazman

.)naghshebardari, 2005; 1
جغرافیای انسانیویژگیهای اقتصادی كالن منطقه؛ تحوالب عرصه کار را میتوان به عنوان یکی از مهمترین نماگرهاای ااتصاادی در
ید منطقه تلقی نمود .چرا که تغییراب عرضه نیروی کار معموالب ارائهدهناده شامای کلای از شااخرهاای جمعیتای،
الگوی زندگی و همچنین ویوگیهای فرهنگی بوده و در مقابال ،تحاوالب تقاضاای نیاروی کاار بیاانگر میازان رشاد
ااتصادی در ید منطقه و الگوی غالب آن میباشد .بر پایه آخرین نتایج رسامی ،ارائاه شاده ،نسابت جمعیات فعاال
ااتصادی در استانهای گیالن و گلستان بیشتر از میزان کشوری و در اساتان مازنادران کمتار از آن خواهاد باود .نار
مشارکت ااتصادی (نر فعالیت) در دو استان گیالن و مازندران برخالف اساتان گلساتان در ساال  ،8910از متوساط
کشوری آن باالتر میباشد .همچنین نر بیکاری در استان گلستان در سال  8910با متوسط کشوری برابری دارد .روند
تغییراب نر بیکاری در استان گیالن همواره میزان باالتری از میانگین کشوری را به خود اختصا

داده است .اساتان

مازندران نیز برخالف دو استان دیگر دارای نر بیکاری نزولی با روندی آهسته دارد .بررسی نر مشاارکت ااتصاادی
(نر فعالیت (در جمعیت  81ساله و بیشتر کالن منطقه به تفکید جنس نشان میدهاد کاه شااخر ماذکور در میاان
مردان بیشتر از زنان بوده است (.)tabrizi vanaghavi, 2016: 54
سیستم یا شبکه شهری كالن منطقه شمال كشور؛ سیستم یا شبکه شاهری باه مجماوعهاای از شاهرهای وابساته باه
یکدیگر اطالق میشود که ساختار سکونتگاههای شهری ید ناحیه یا منطقه را به صورب ید نظام درمیآورند .از آنجا
که شبکه شهری تنها مجموعهای از عناصر کالبدی نیست و نقش و اهمیت هر سکونتگاه را میزان ارتباطاب و جریانهای
درونی و بیرونی آن تعیین میکند ،شناخت فضا و نوع ارتباطاب آن از بحاهای کلیدی در حوزه برنامهریزی شاهری و
منطقهای میباشد .شتاب گسترش شهرنشینی بر اساس شاخر الدریج نشان میدهد که در مجموع ،سارعت گساترش
شهرنشینی در کل کشور بسیار بیشتر از استانهای کالن منطقه میباشد (جدول شماره .)9
جدول شماره  :3مقایسه شتاب گسترش شهرنشینی در كالن منطقه و كشور بر پایه شاخص الدریج

Source: Tabrizi vanaghavi, 2016: 56

آسیبشناسي تحققپذیری طرحهای ملي443 ...

نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی رساله
ویژگیهای عمومی جامعه آماری
ترکیب سنی :در ترکیب سنی جامعه آماری 5939 ،درصد را رده سنی  31تاا  33ساالههاا تشاکیل مایدهناد .در ایان
بررسی 9939 ،درصد را رده سنی 51ساله و باالتر تشکیل میدهند (نمودار شماره .)8

نمودار شماره  :1تركیب سنی جامعه آماری
Source: Research findings, 2019

ترکیب جنسی :نزدید به  31درصد جامعه آماری را مردان و  81آن را زنان تشکیل میدهند .برتری مردان نسبت باه
زنان در جامعه آماری از روی نمودار شماره  2نیز به وضوح پیداست .زنان تنها  81درصد جامعاه آمااری را تشاکیل
میدهند.

نمودار شماره  :2تركیب جنسی جامعه آماری
Source: Research findings, 2019

ترکیب تحصیلی :از نظر سطح تحصیلی ،بیش از  50درصاد در ساطح دکتاری هساتند کاه بااالترین درصاد در باین
گروههای سه گانه تحصیلی را تشکیل می دهند .گروهی که دارای سطح تحصیلی ارشاد هساتند در رده بعادی اارار
دارند که حدود  99درصد از جامعه آماری را به خود اختصا

دادهاند (نمودار شماره .)9

نمودار شماره  :3تركیب سطح تحصیلی جامعه آماری Source: Research findings, 2019
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نتیجهگیری و دستاورد علمی
 عمدهترین مسائل و مشکالب بر سر عدم تحقق پذیری طرحهای ملی و منطقهای در مناطق شمالی ایاران در دهاه
 51تا  31کدام است؟ متغیرهایی برای این پووهش مورد بررسی ارار گرفته و در انتها مورد آزمون ارار گرفتاه اسات
به شرح جدول 3است.
جدول :4عوامل عدم تحقق پذیری طرحهای توسعهای ملی و منطقهای در منطقه ساحلی شمال كشور در دهه  05تا 05
N

Minimum

Maximum

Mean

طوالنی بودن زمان تهیه و تصویب طرحهای کالبدی ملی و منطقهای

60

1.00

5.00

4.5833

Std.
Deviation
.86928

عدم دخالت مسئولین محلی خصوصاب در تهیه و تصویب طرحهای کالبدی منطقهای

60

2.00

5.00

4.2333

.99774

عدم رعایت سلسله مراتب تهیه و تصویب طرحهای کالبدی طرحهای محلی (جامع ،تفصیلی،هادی شهری و روستایی)

60

2.00

5.00

4.3667

.91996

60

2.00

5.00

4.4500

.83209

60

3.00

5.00

4.7667

.53256

همخوان نبودن سیاستهای کشور با سیاستهای عمرانی منطقهای

60

2.00

5.00

4.5667

.69786

نبود سلسله مراتب طرح در مقیاس ملی تا منطقهای

60

2.00

5.00

4.4833

.91117

نبود تعریفی از مشارکت گروههای ذینفع و ذینفوذ و مطالبه گران اصلی (مردم) در مقیاس ملی ،منطقهای و محلی

60

2.00

5.00

4.6833

.72467

تغییر جهتهای سریع در سیاست گذاری و خط مشی طرحهای ملی و منطقهای

60

2.00

5.00

4.6667

.77387

هم خوانی اندك برنامهها و سیاستهای دیگر بخشها با فعالیتهای عمرانی مانند سیاستهای پولی و مالی

59

2.00

5.00

4.6271

.71675

عدم تعریف سازمان یا نهاد پیونددهنده جهت تهیه تا اجرای طرح های ملی و منطقه ای مخصوصاب در شمال ایاران مانناد ساازمان عماران

60

3.00

5.00

4.3833

.64022

59

2.00

5.00

4.6780

.62810

نیازها و مسائل متعدد در سه استان ساحلی شمال و عدم واخواهی نیازها در اسناد توسعهایی

60

2.00

5.00

4.6333

.60971

نادیده گرفته شدن پایبندی به اصول به عنوان خط ارمزها برای بارگزاری در سواحل شمالی -که در طرحها باه صاراحت ایاد گردیاده-

60

2.00

5.00

4.7833

.55515

بهره کشی سوداگران از طبیعت بی بدیل سواحل شمالی و درست عمل نکردن کمیسیونهای تخلف ماده  33و  811به وظایف اانونی

60

2.00

5.00

4.0833

.94406

محرز نبودن سازمان اجرا و نظارب بر طرحها در طرحهای فرادست کالبدی ملی و منطقهای
ناهماهنگی مسئولین ارشد استانی (گیالن-مازندران-گلستان) در توسعه هماهن

و متوازن در طرح کالبدی منطقه ساحلی

سواحل
عدم تعریف درست ارتباط بین مناطق در کشور و بخصو

شمال ایران در خصو

فرایند تهیه تا اجرای طرحها

توسط دستگاههای اجرایی
59

)Valid N (listwise

Source: Research findings, 2019

تجزیه و تحلیلها نشان داده است که عوامل عدم تحقق پذیری طرحهای توسعهای ملی و منطقهای در منطقه سااحلی
شمال کشور در دهه  51تا  31به شرح زیر میباشد:
 .8طوالنی بودن زمان تهیه و تصویب طرحهای کالبدی ملی و منطقهای
 .2عدم دخالت مسئولین محلی خصوصاب در تهیه و تصویب طرحهای کالبدی منطقهای
 .9عدم رعایت سلسله مراتب تهیه و تصویب طرحهای کالبدی طرحهای محلای (جاامع ،تفصایلی،هاادی شاهری و
روستایی)
 .3محرز نبودن سازمان اجرا و نظارب بر طرحها در طرحهای فرادست کالبدی ملی و منطقهای
 .5ناهماهنگی مسئولین ارشد استانی (گیالن-مازندران-گلستان) در توسعه هماهن

و متوازن در طرح کالبدی منطقه

ساحلی
 .3همخوان نبودن سیاستهای کشور با سیاستهای عمرانی منطقهای
 .0نبود سلسله مراتب طرح در مقیاس ملی تا منطقهای
 .1نبود تعریفی از مشارکت گروههای ذینفع و ذی¬نفوذ و مطالبه گران اصلی (ماردم) در مقیااس ملای ،منطقاهای و
محلی
 .3تغییر جهت¬های سریع در سیاست گذاری و خط مشی طرحهای ملی و منطقهای
 .81هم خوانی اندك برنامهها و سیاستهای دیگر بخشها با فعالیتهای عمرانی مانند سیاستهای پولی و مالی

آسیبشناسي تحققپذیری طرحهای ملي440 ...

 .88عدم تعریف سازمان یا نهاد پیونددهنده جهت تهیه تا اجرای طرحهای ملی و منطقهای مخصوصاب در شامال ایاران
مانند سازمان عمران سواحل
 .82عدم تعریف درست ارتباط بین مناطق در کشور و بخصو

شمال ایاران در خصاو

فرایناد تهیاه تاا اجارای

طرحها
 .89نیازها و مسائل متعدد در سه استان ساحلی شمال و عدم واخواهی نیازها در اسناد توسعهایی
 .83نادیده گرفته شدن پایبندی به اصول به عنوان خط ارمزها برای بارگزاری در سواحل شمالی -که در طارحهاا باه
صراحت اید گردیده -توسط دستگاههای اجرایی
 .85بهره کشی سوداگران از طبیعت بی بدیل سواحل شمالی و درست عمل نکردن کمیسیونهاای تخلاف مااده  33و
 811به وظایف اانونی
 مناسبترین نحوه مواجهه با مسائل ملی و منطقهای در غالب طرحهای ملی و منطقهای بر اسااس متاون نظاری و
تجربیاب مرتبط موضوع ،چیست؟ در پاسخ به این پرسش ،جند تغیر مورد بررسی ارار گرفات و انادازه آمااری آنهاا
محاسبه شد (جدول.)5
جدول :0مناسبترین نحوه مواجهه با مسائل ملی و منطقهای در غالب طرحهای ملی و منطقهای
N

Minimum

Maximum

Mean

تسریع در زمان تهیه و تصویب طرح های کالبدی ملی و منطقهای ،به نحوی که طرحهای فراد دست ابل از تهیه و تصویب طرحهای

60

3.00

5.00

4.8667

Std.
Deviation
.38912

مطابقت طرحهای توسعه منطقهای با اوانین و برنامههای کالن کشور و منطقهای

60

1.00

5.00

4.4333

.90884

تهیه و تدوین چارچوب بررسی و تغییراب موردی در جلساب کارگروهها و کمیسیونهای تخصصی

60

1.00

5.00

4.6667

.75165

تدوین سیاست های کالن آمایش در مقیاس ملی و تعریف جایگاه هر منطقه از کشور در این سیاست

60

2.00

5.00

4.5500

.79030

حذف تدریجی سیاستهای موازی موجود و یکپارچگی سیاستها

60

4.00

5.00

4.6667

.47538

تدوین اانون آمایش ملی و استانی و الزام به اجرای آن توسط تمامی دستگاههای اجرایی.

60

1.00

5.00

4.5333

.87269

تعریف درست از مشارکت تمامی ذی نفعان و ذی نفوذان دخیل در فرایند تهیه تا اجرای برنامه.

59

2.00

5.00

4.3729

.86897

شفاف نمودن تصمیمگیریها و مطالبه گربودن برنامه عملیاتی.

60

2.00

5.00

4.6833

.72467

تدوین ید فرایند مناسب تهیه تا اجرا برنامه.

59

3.00

5.00

4.7458

.57515

الزام حقوای برای مسولین ارشد استانی جهت رعایت اصول و راهبردها طرحها

60

1.00

5.00

4.6500

.73242

رعایت مبانی اساسی طرحهای ملی و منطقهای در هرگونه تصمیمگیری که منجر به دخالت در اکوسیستم منطقه میگردد

60

3.00

5.00

4.6000

.61617

نظارب مستمر ملی بر عملکرد مسولین ارشد استانی در نحوه تصمیمگیریها

60

2.00

5.00

4.7667

.64746

فراهم شدن زمینه بروزرسانی در نظام برنامهریزی کشور بگونهای که طرحهای فرادست جزو اولویتها و برناماههاای اصالی دولات

60

4.00

5.00

4.6833

.46910

با الزام طرحهای فرادست (ملی و منطقهای) از تصمیمگیریهای نابخردانه مدیریتی جلوگیری بعمل آید

60

2.00

5.00

4.7167

.61318

60

3.00

5.00

4.7000

.49745

محلی انجام شود.

ارار گیرد
تعریف جایگاه حقوای برای طرحهای توسعه ملی و منطقهای و نظارب ملی برای تضمین اجرایی برای این جایگاه
)Valid N (listwise

58

Source: Research findings, 2019

لذا مناسبترین نحوه مواجهه با مسائل ملی و منطقهای در غالب طرحهای ملی و منطقهای بدین شرح است:
 .8تسریع در زمان تهیه و تصویب طرحهای کالبدی ملی و منطقهای ،به نحوی که طرحهای فراد دست ابال از تهیاه
و تصویب طرحهای محلی انجام شود.
 .2مطابقت طرحهای توسعه منطقهای با اوانین و برنامههای کالن کشور و منطقهای
 .9تهیه و تدوین چارچوب بررسی و تغییراب موردی در جلساب کارگروهها و کمیسیونهای تخصصی
 .3تدوین سیاستهای کالن آمایش در مقیاس ملی و تعریف جایگاه هر منطقه از کشور در این سیاست
 .5حذف تدریجی سیاستهای موازی موجود و یکپارچگی سیاستها
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 .3تدوین اانون آمایش ملی و استانی و الزام به اجرای آن توسط تمامی دستگاههای اجرایی.
 .0تعریف درست از مشارکت تمامی ذی نفعان و ذی نفوذان دخیل در فرایند تهیه تا اجرای برنامه.
 .1شفاف نمودن تصمیمگیریها و مطالبه گربودن برنامه عملیاتی.
 .3تدوین ید فرایند مناسب تهیه تا اجرا برنامه.
 .81الزام حقوای برای مسولین ارشد استانی جهت رعایت اصول و راهبردها طرحها
 .88رعایت مبانی اساسی طرح¬های ملی و منطقه¬ای در هرگونه تصمیم¬گیری که منجر باه دخالات در اکوسیساتم
منطقه می¬گردد
 .82نظارب مستمر ملی بر عملکرد مسولین ارشد استانی در نحوه تصمیمگیریها
 .89فراهم شدن زمینه بروزرسانی در نظام برنامهریزی کشور بگوناهای کاه طارحهاای فرادسات جازو اولویاتهاا و
برنامههای اصلی دولت ارار گیرد
 .83با الزام طرحهای فرادست (ملی و منطقه¬ای) از تصمیم¬گیری¬های نابخردانه مدیریتی جلوگیری بعمل آید
 .85تعریف جایگاه حقوای برای طرحهای توسعه ملی و منطقهای و نظارب ملای بارای تضامین اجرایای بارای ایان
جایگاه
 متدولوژی بهینه به منظور تهیه طرحهای فرادست ملی و منطقهای بر اساس متون نظری و تجربی چگوناه اسات؟
در پاسخ به این پرسش ،متغیرهای چندگانه به شرح جدول 3مورد سنجش و بررسی ارار گرفت.
جدول :6متدولوژی بهینه به منظور تهیه طرحهای فرادست ملی و منطقهای
N

Minimum

Maximum

Mean

تهیه طرحهای فرادست و به روش فرایندی مبتنی بر مطالعاب وضع موجود (شناخت) تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهاد

60

1.00

5.00

4.5333

Std.
Deviation
.85304

دست یافتن به متناسبترین ظرفیت ها و اابلیت و توان محیطی با توجه به اابلیت مناسب نرم افزار جای آی اس و ترکیاب الیاههاای

60

3.00

5.00

4.7667

.59280

استفاده از ظرفیت های مختلف موجود در هر منطقه و برنامه ریز ی متناسب با هرظرفیت

60

2.00

5.00

4.5333

.79119

واگذاری بسیاری از امور هرمنطقه به مناطق و تعریف چارچوبها و انتظاراب سطوح ملی از هر منطقه

60

2.00

5.00

4.7333

.70990

تعریف اوانین محلی در چارچوب اانون آمایشی برای ایجاد تحرك توسعه در مناطق

59

2.00

5.00

4.6610

.70979

باور و اعتماد به مردم و ساکنین و اومیت های مختلف موجود در مناطق و تعیین نقش هر طیاف بار اسااس میازان مشاارکت انهاا در

60

2.00

5.00

4.4000

.82749

شناسایی عوامل و معیارهای محرك توسعه و هدایت اسناد توسعهای به سمت ان هدف مانند دریا ،جنگل

60

3.00

5.00

4.6500

.68458

اصل و محور ارار دادن پایداری محیطی ،اجتماعی و ااتصادی در برنامه ارائه شده در بلند مدب و کوتاه مدب

60

2.00

5.00

4.5167

.77002

بازگشت سرمایه اخذ شده در مناطق جهت هزینه در همان منااطق و درصادی از سارجمع کال منااطق بارای هزیناه ملای در االاب

60

2.00

5.00

4.7167

.66617

آموزش مداوم و مستمر دست اندرکاران تهیه تا اجرای طرحها مورد نظر

60

2.00

5.00

4.5667

.74485

پایش و ارزیابی مداوم برنامه و اصالح برنامه در صورب ضرورب

60

2.00

5.00

4.6500

.70890

الزام آور بودن فاکتور زمان برای تهیه طرحها و تصویب طرحها و مالك عمل ارار گرفتن آنها در زمان مشخر

60

1.00

5.00

4.5833

.78744

تامین منابع مالی اعتباری برای تهیه طرحهای فرادست

60

3.00

5.00

4.7167

.55515

آموزش در سطح ملی توسط وزارب راه و شهرسازی برای مسولین ارشد

60

2.00

5.00

4.7167

.73857

تعیین جایگاه نظارتی و حقوای برای کنترل و گزارش مستمر به مدیریت برنامهریزی کشور به جهت رعایت سلسله مراتب طارحهاای

60

3.00

5.00

4.6000

.64309

)Valid N (listwise

59

مختلف بخشی

برنامه

سیاستهای پولی و مالی

توسعه و عمران و واگذاری این مسئولیت بر عهده دستگاه مشخر

Source: Research findings, 2019

با توجه به نتایج بدست آمده ،متدولوژی بهینه به منظور تهیه طرحهای فرادست ملی و منطقهای عبارب است از:
 .8تهیه طرحهای فرادست و به روش فرایندی مبتنی بر مطالعاب وضع موجود (شاناخت) تجزیاه و تحلیال و ارائاه
پیشنهاد

آسیبشناسي تحققپذیری طرحهای ملي442 ...

.2

دست یافتن به متناسبترین ظرفیتها و اابلیت و توان محیطی با توجه به اابلیت مناسب نرم افزار جی آی اس

و ترکیب الیههای مختلف بخشی
.9

استفاده از ظرفیتهای مختلف موجود در هر منطقه و برنامه ریز ی متناسب با هرظرفیت

.3

واگذاری بسیاری از امور هرمنطقه به مناطق و تعریف چارچوبها و انتظاراب سطوح ملی از هر منطقه

.5

تعریف اوانین محلی در چارچوب اانون آمایشی برای ایجاد تحرك توسعه در مناطق

.3

باور و اعتماد به مردم و ساکنین و اومیتهای مختلف موجود در مناطق و تعیین نقش هر طیف بر اساس میزان

مشارکت انها در برنامه
.0

شناسایی عوامل و معیارهای محرك توسعه و هدایت اسناد توسعهای به سمت ان هدف مانند دریا ،جنگل

.1

اصل و محور ارار دادن پایداری محیطی ،اجتماعی و ااتصادی در برنامه ارائه شده در بلند مدب و کوتاه مدب

.3

بازگشت سرمایه اخذ شده در مناطق جهت هزینه در همان مناطق و درصدی از سرجمع کل مناطق برای هزیناه

ملی در االب سیاستهای پولی و مالی
 .81آموزش مداوم و مستمر دست اندرکاران تهیه تا اجرای طرحها مورد نظر
 .88پایش و ارزیابی مداوم برنامه و اصالح برنامه در صورب ضرورب
 .82الزام آور بودن فاکتور زمان برای تهیه طرحها و تصاویب طارح هاا و ماالك عمال اارار گارفتن آنهاا در زماان
مشخر
 .89تامین منابع مالی اعتباری برای تهیه طرحهای فرادست
 .83آموزش در سطح ملی توسط وزارب راه و شهرسازی برای مسولین ارشد
 .85تعیین جایگاه نظارتی و حقوای برای کنترل و گزارش مستمر به مدیریت برنامهریزی کشور باه جهات رعایات
سلسله مراتب طرحهای توسعه و عمران و واگذاری این مسئولیت بر عهده دستگاه مشخر
 نحوه انطباق فرایند بهینه برنامه ریزی استخراج شده از متاون نظاری و تجربای در منااطق شامالی ایاران چگوناه
میتواند باشد؟ برای پاسخ بهاین پرسش ،متغیرهایی مورد بررسی ارار گرفت که در جدول درج گردید.
جدول  :7نحوه انطباق فرایند بهینه برنامهریزی در مناطق شمالی ایران
مهمترین هدف برنامهریزی در مناطق ساحلی شمال کشور میبایست به توازن منطقهای بر اساس ظرفیتهای متناسب زیست محیطی
و توازن جمعیت باشد

N

Minimum

Maximum

Mean

Std.
Deviation

60

1.00

5.00

4.4333

.90884

شناخت توان زیست محیطی و پتانسیل توسعه منطقهای به عنوان مهمترین اصل در فرایند برنامهریزی منطقه مذکور

60

1.00

5.00

4.7167

.73857

تعریف چشم انداز توسعه منطقه شمال با توجه به ظرفیتهای محیطی و اجتماعی و ااتصادی در مقیاس ملی

60

3.00

5.00

4.7667

.53256

محیط طبیعی شکننده شمال ایران و توجه ویوه به پایداری محیطی

60

1.00

5.00

4.5833

.71997

توجه ویوه به ظرفیت های ااتصادی ویوه تولیدی در شمال ایران و تدوین برنامه تولید محور نه صرفاب داللی و واسطهگری.

60

3.00

5.00

4.2500

.81563

ایجاد مکان های واسط عرضه محصوالب منطقه در مناطق تولید مانند محصوالب کشاورزی

60

2.00

5.00

4.7500

.65419

تهیه طرح ویوه اراضی ساحلی به صورب یکپارچه و یا عملیاتی کردن طرح iczmبا اصالحاب مورد نظر در سند موجود

60

1.00

5.00

4.6833

.83345

ارتباط ریلی ،دریایی ،هوایی در کنار ارتباط زمین در سه استان شمالی با استفاده از امکاناب و تکنولوژی بروز

60

1.00

5.00

4.6667

.85701

توجه ویوه به ظرفیتهای اومی و نوادی در کنار ظرفیتهای طبیعی مانند ااوام ترکمن ،بلوچ ،مازندرانی ،کرد ،گیلد ،تاب

60

1.00

5.00

3.8333

.97714

واگذاری اختیاراب به نهادهای محلی در چارچوب سیاست مشخر

60

2.00

5.00

4.7500

.65419

تدوین برنامهها و اوانین محلی در چارچوب اوانین آمایشی

60

3.00

5.00

4.5000

.67648

تعیین توان اکولوژید استان های شمالی و تهیه نقشه جامعی از توان سرزمینی برای طرحهای فرادست

60
60

3.00

5.00

4.6333

.68807

)Valid N (listwise

Source: Research findings, 2019
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با توجه به نتایج آماری بدست آمده ،نحوه انطباق فرایند بهینه برنامهریزی در مناطق شمالی ایران بدین صورب است:
 .8مهمترین هدف برنامهریزی در مناطق ساحلی شمال کشور میبایست به توازن منطقهای بر اساس ظرفیتهای متناسب
زیست محیطی و توازن جمعیت باشد
 .2شناخت توان زیست محیطی و پتانسیل توسعه منطقهای به عنوان مهمترین اصل در فرایند برنامهریزی منطقه مذکور
 .9تعریف چشم انداز توسعه منطقه شمال با توجه به ظرفیتهای محیطی و اجتماعی و ااتصادی در مقیاس ملی
 .3محیط طبیعی شکننده شمال ایران و توجه ویوه به پایداری محیطی
 .5توجه ویوه به ظرفیتهای ااتصادی ویوه تولیدی در شمال ایاران و تادوین برناماه تولیاد محاور ناه صارفاب داللای و
واسطه¬گری.
 .3ایجاد مکانهای واسط عرضه محصوالب منطقه در مناطق تولید مانند محصوالب کشاورزی
 .0تهیه طرح ویوه اراضی ساحلی به صورب یکپارچه و یا عملیاتی کردن طرح iczmبا اصاالحاب ماورد نظار در ساند
موجود
 .1ارتباط ریلی ،دریایی ،هوایی در کنار ارتباط زمین در سه استان شمالی با استفاده از امکاناب و تکنولوژی بروز
 .3توجه ویوه به ظرفیت¬های اومی و نوادی در کنار ظرفیت¬های طبیعی مانند ااوام تارکمن ،بلاوچ ،مازنادرانی ،کارد،
گیلد ،تاب
 .81واگذاری اختیاراب به نهادهای محلی در چارچوب سیاست مشخر
 .88تدوین برنامهها و اوانین محلی در چارچوب اوانین آمایشی
 .82تعیین توان اکولوژید استانهای شمالی و تهیه نقشه جامعی از توان سرزمینی برای طرحهای فرادست
 آینده فضایی مناطق شمالی ایران در صورب پیادهسازی فرایند برنامهریزی استخراج شده بهینه ،چگونه خواهد بود؟

برای این پرسش ،متغیرهای چندگانه مورد بررسی ارار گرفت که نتایج آن به شرح جدول مشاهده میگردد.
جدول  : 8میانگین و انحراف معیار متغیرهای آینده فضایی مناطق شمالی ایران در صورت پیادهسازی فرایند برنامهریزی استخراج شده بهینه
توسعه متوازن و در االب ظرفیت زیست محیطی منطقه ساحلی شمال کشور منجر به توسعههای متاوازن شاهری و روساتایی در پهناه
فضایی خواهد شد
توسعه متوازن و منطقی بخش منجر به توسعه و مکمل بخشهای مختلف مسکونی صنعتی کشاورزی گردشگری و غیره خواهد شد.
استفاده از ظرفیت لجستیکی و ترانزیت ریلی ،دریایی و زمینی میتواند باعا رشد و توسعه یافتگی بخشهای مختلف گردناد و نقاش
منطقه ساحلی دریای خزر را در سطح طرح کالبدی ملی و فرا ملی با کشورهای همجوار گسترده مینماید.
با تعریف درست جایگاه هر منطقه و احترام به هر منطقه براساس ظرفیت موجود زیستی ،اجتماعی ،ااتصادی و پیادهساازی بهیناه ،باه
تدریج کل کشور به سمت پایداری و استفاده از ظرفیتهای موجود پیش خواهد رفت.
احترام به مردم و ساکنین در هر منطقه و توجه ویوه به افراد ذی نفع و ذی نفوذ و توجه ویاوه باه بخاش خصوصای در هادایت و یاا

N

Minimum

Maximum

Mean

Std.
Deviation

59

4.00

5.00

4.5593

.50073

60

4.00

5.00

4.8500

.36008

60

4.00

5.00

4.7667

.42652

60

2.00

5.00

4.3667

.91996

60

2.00

5.00

4.5667

.83090

استفاده بهینه از عرصههای طبیعی

60

2.00

5.00

4.5500

.85222

استفاده از طرفیتهای موجود مانند تحصیل کردگان در تخصرهای موجود در منطقه

60

2.00

5.00

4.7167

.66617

افزایش حس تعلق ساکنین در منطقه

60

2.00

5.00

4.2500

.79458

سرمایه گذاری در این خصو

موجب توسعه منطقی منطقه خواهد شد.

افزایش تولید ملی و ارتقای جایگاه کشور در معادالب بینالمللی

60

4.00

5.00

4.8667

.34280

ارتباط درست و منطقی با کشورها ی حاشیه دریای خزر و افزایش ظرفیت تولید و اشتغال در منطقه

60

4.00

5.00

4.9500

.21978

60
59

3.00

5.00

4.4500

.67460

استفاده از شیوه برد برد در برنامه ریز ی به نفع همه گروههای ذی نفع و ذی نفو ذ خواهد شد.
)Valid N (listwise

Source: Research findings, 2019

پس آینده فضایی مناطق شمالی ایران در صورب پیادهسازی فرایند برنامهریزی استخراج شده بهیناه باه صاورب زیار
خواهد بود:

441 ...آسیبشناسي تحققپذیری طرحهای ملي

 توسعه متوازن و در االب ظرفیت زیست محیطی منطقه ساحلی شمال کشور منجر به توسعههای متوازن شهری و.8
روستایی در پهنه فضایی خواهد شد
 توسعه متوازن و منطقی بخش منجر به توسعه و مکمل بخشهای مختلف مسکونی صنعتی کشاورزی گردشگری.2
.و غیره خواهد شد
 دریایی و زمینی میتواند باعا رشد و توسعه یاافتگی بخاشهاای، استفاده از ظرفیت لجستیکی و ترانزیت ریلی.9
مختلف گردند و نقش منطقه ساحلی دریای خزر را در سطح طرح کالبدی ملی و فارا ملای باا کشاورهای همجاوار
.نماید-گسترده می
 ااتصاادی و، اجتمااعی، با تعریف درست جایگاه هر منطقه و احترام به هر منطقه براساس ظرفیت موجود زیستی.3
. به تدریج کل کشور به سمت پایداری و استفاده از ظرفیت¬های موجود پیش خواهد رفت،پیادهسازی بهینه
 احترام به مردم و ساکنین در هر منطقه و توجه ویوه به افراد ذی نفع و ذی نفوذ و توجه ویوه به بخش خصوصای.5
.موجب توسعه منطقی منطقه خواهد شد

در هدایت و یا سرمایه گذاری در این خصو
 استفاده بهینه از عرصههای طبیعی.3

 استفاده از طرفیتهای موجود مانند تحصیل کردگان در تخصرهای موجود در منطقه.0
 افزایش حس تعلق ساکنین در منطقه.1
 افزایش تولید ملی و ارتقای جایگاه کشور در معادالب بینالمللی.3
 ارتباط درست و منطقی با کشورها ی حاشیه دریای خزر و افزایش ظرفیت تولید و اشتغال در منطقه.81
. استفاده از شیوه برد برد در برنامه ریز ی به نفع همه گروههای ذی نفع و ذی نفو ذ خواهد شد.88
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