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چکيده:
با نگاهي به روند توسعه يافتگي و رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه ،مشاهده ميشود
عليرغم اينكه كشور ما از لحاظ منابع غني ،موقعيت جغرافيايي و توسعه اقتصادي همواره در زمره كشورهاي
متوسط قرار داشته است ،ليكن تاكنون در مطالعات منطقه اي به جايگاه آينده پژوهي در نظام برنامهريزي اشاره
نشده و صرفاً به مسائل روزمره و كم اهميت براي هدفگذاري نظام برنامهريزي توجه شده است .در اين پژوهش
كه از نظر هدف كاربردي -توسعهاي و از نظر روش توصيفي -تحليلي است ،با تركيبي از روش هاي اخذ اطالعات
اسنادي و پيمايشي با بهره گيري از تكنيک دلفي سعي گرديد عوامل موثر در عدم توجه به رويكردآينده پژوهي
در فرايند نظام برنامه ريزي منطقهاي ،با مطالعه موردي استانهاي شمالي احصا و با بهره گيري از تكنيکهاي
تحليلي و نرم افزار  ،MICMACكليديترين عوامل موثر در عدم توجه به رويكردآينده پژوهي در فرايند نظام
برنامهريزي منطقهاي كشور با تاكيد بر استانهاي شمالي شناسايي و تبيين گردد .نتايج حاصل از تحليل يافته
ها نشان ميدهد عواملي چون؛ حاكميت برنامه ريزي اقتصادي بخشي ،نحوه انتخاب اهداف و ابزارهاي برنامههاي
توسعه ،عدم توجه به سناريوهاي احتمالي در آينده و متمركز بودن نظام برنامهريزي ،از اصلي ترين عوامل عدم
توجه به رويكردآينده پژوهي در فرايند نظام برنامهريزي منطقهاي كشور بوده است .در نهايت راهكارهاي مناسب
جهت اصالح فرايند نظام برنامهريزي منطقهاي نيز ارائه گرديد.
کلمات کليدی :رويكرد آينده پژوهي ،نظام برنامهريزي ،برنامهريزي منطقهاي ،استانهاي ساحلي شمال ايران.
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آينده پژوهي شامل مجموعه تالشهايي است كه با استفاده از تجزيه و تحليل منابع ،الگوها و
عوامل تغيير و يا ثبات ،به تجسم آيندههاي بالقوه و برنامهريزي براي آنها ميپردازد (سالمي و
همكاران .)74 : 1391،آنچه كه امروزه در مطالعات شهري و منطقهاي بخصوص طرحهاي جامع و
تفضيلي و طرحهاي كالن ملي و منطقهاي مشاهده ميشود رويكرد اكتشافي در پيشبيني آينده است
كه بدون توجه به توانايي هاي علم و تكنولوژي و تأثير و كاربرد آن در حل مسائل و مشكالت امروز،
پيشبينيهاي نامناسب و بعضاً نادرست براي مقاطع بلند مدت صورت ميگيردكه در طول زمان و
ظهور تحوالت جديد ،مشكالت عديدهاي را در اجرا براي مديران و برنامهريزان بوجود آورده و ميآورد
كه اين مهم حاكي از ناكارآمدي رويكردهاي اكتشافي در برنامه ريزي است .به نظر ميرسد در عرصه
برنامهريزي شهري و منطقهاي بعنوان يكي از شاخههاي علوم انساني و اجتماعي كه در آن پيشبيني
آينده بيشترين كاربرد را دارد لزوم تغيير رويكرد از پيشبيني به آيندهنگاري ضرورتي اجتناب ناپذير
است و هم اكنون فرايند مطالعات شهري و منطقهاي نيازمند مهندسي مجدد جهت استفاده از اين
رويكرد جديد است (زالي  .)68-69 : 1392 ،اصوال مديريت آينده ،پلي ارتباطي ميان آينده پژوهي
ازيكسو و مديريت راهبردي از سوي ديگر است ،از اين ديدگاه تمامي سامانه ها ،فرايندها و روشها
براي شناخت زود هنگام تغيير و تحوالت و ارتباط آن با راهبرد ،مدنظر قرار ميگيرد (ابراهيم زاده و
موسوي  .)364 :1394،با وجود اين آينده پژوهي برپايه واقعيات و وضعيت هركشور يا منطقه ،با درنظر
گرفتن هدف هاي متنوع وگسترده براي دست اندركاران آينده نگاري مطلوب به نظر ميرسد ،ليكن
تنگناها وكاستي هاي گوناگون از قبيل محدوديتهاي بودجه ،زمان الزم براي اجراي فعاليت ،سطح
توسعه يافتگي ،منابع انساني و غيره ،دست اندركاران را براي انتخاب هدفهاي معين ناچار ميسازد.
به همين دليل در فرايند آينده پژوهي ،كوشش برآن است كه از راه تركيب هدفهاي مطلوب و
محدوديتها ،هدفها و روشهاي مناسب اجراي آينده پژوهي به دست آيد (همان ماخذ. )365 :
بنابراين باتوجه به اينكه تحليل آينده در تعيين راهبردهاي استراتژيک نقش دارد ،هدف از آينده
پژوهي ،ايجاد و آزمون آينده هاي محتمل و مطلوب براي بهبود تصميمات است
).)Ehresman,2012:49
با نگاهي به روند توسعه يافتگي و رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه ،مشاهده
مي شود عليرغم اينكه كشور ما از لحاظ منابع غني ،موقعيت جغرافيايي و توسعه اقتصادي همواره در
زمره كشورهاي متوسط قرار داشته است ،ليكن تاكنون در مطالعات منطقهاي به جايگاه آيندهپژوهي
در نظام برنامهريزي اشاره نشده و صرفاً به مسائل روزمره و كم اهميت براي هدفگذاري نظام برنامه-
ريزي توجه شده است.
در سراسر دنيا ،محيط هاي ساحلي از حساسيت و شكنندگي زيادي برخوردارند ،چرا كه اين
محيط ها در معرض فرسايش آبي و نيز شديدترين فعاليتهاي انساني قرار دارند .در شرايطي كه در
برخي از سواحل ،رابطه و واكنش بين آب و خشكي تقريباً پايدار است و تغييرات وسيعي در آن صورت
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نميگيرد ،ليكن اين پايداري زماني امكانپذير است كه فرآيندها ،چرخه طبيعي داشته باشند .هنگامي
كه بر اثر دخالتهاي انسان و بهرهبرداري بيش از حد از منابع موجود در ساحل و دريا تعادل فوق بر
هم بخورد ،نظام ارتباط پايدار به وضعيت ناپايداري تبديل ميگردد كه به نوبه خود تعادل محيط
زيست را در منطقه ساحلي بر هم خواهد زد .در واقع دخالتهاي نابجاي انسان ،باعث تخريب محيط
زيست دريايي و ساحلي ميگردد (ابراهيمزاده .)58: 1388 ،اينک براي پي بردن به داليل بي توجهي
به جايگاه آينده پژوهي در نظام برنامهريزي در كشور ،در پژوهش حاضر سعي شده تا براي مطالعه
موردي اين تحقيق استانهاي منطقه شمال ايران كه در آن نظام برنامهريزي منطقهاي بدون توجه به
آينده نگري همچون ساير مناطق كشور ،منجر به بروز و تشديد عدم تعادلهاي منطقه اي ،حاشيهاي
شدن برخي مناطق و از دست دادن منابع و توانهاي منطقهاي شده است ،مورد بررسي قرار گيرد.
بطوركلي يكي از مشكالت عمده نظام برنامه ريزي فعلي كشور اين است كه توانايي و عزم بررسي
فرآيندها را در پروسههاي معين و منطقي ندارد و يا به بياني بهتر مكانيسم تعريف شده اي براي چنين
هدفي را درحال حاضر در دست ندارد .دريک نظام بهينه ،سيستم و نظام برنامهريزي بايد وضعيت
شبكه هاي زيربنايي و زيرساخت ها را مستمراً پايش كند .در نظام برنامهريزي كنوني تقريباً هيچگونه
احصا ،مراقبت و بررسي از زيربناها وجود ندارد و كمترين توجهي به انطباق اين پديدهها با نيازهاي و
ويژگي ها و ساختار مناطق نميشود .مشكل جدي ديگر در نظام برنامهريزي ،در نظر گرفتن شرايط
موجود و عدم توجه به سناريوهاي احتمالي در آينده است (ورمزيار و تهراني .)31: 1389 ،تمركز
گرايي نيز از جمله مسايل گريبانگير نظام فعلي برنامه ريزي است كه آلودگي هوا ،زمين و آب ها ،از
عوارض سوء تمركزگرايي در بعضي از مناطق است .چنانكه نگاهي به تهران و برخي از متروپل ها ديگر
از جمله مصاديق اين پديده است (ابراهيم زاده و ديگران  .)11: 1389 ،اين تمركز گرايي و حاكميت
برنامه ريزي از باال به پايين و عدم واگذاري اختيارات به سطوح پايين تقسيماتي ،موجب عدم شناخت
صحيح و انتظارات متناسب با ظرفيت هاي طبيعي گرديده و به بي عدالتي هاي جغرافيايي ناشي از
برابري هاي جبري در بنيادهاي زيستي كشور دامن زده است (ابراهيم زاده وديگران. )233: 1391 ،
 .2مبانی نظری و پيشينه تحقيق
اصوال سناريوها توضيحاتروشني از آيندههايقابلباور هستند و روشي قانونمند براي تصويرسازي
از احتماالت آينده استكه در هر تصميم سازي سازماني رخ ميدهد (ليندگرن و بندهولد:1392 ،
 .)34مطالعات آينده ،شامل مطالعه سيستماتيک آينده ممكن ،محتمل و مطلوب است كه احتمال
بروز آينده مطلوب را بررسي ميكند (عنايت الل .) 39: 2013 ،1از اين رو لزوم يک برخورد منظم و
سيستماتيک براي دستيابي به رشد و توسعه بهينه ايجاب ميكند كه بخشهاي مختلف آينده نگري
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چه در سطح اقتصاد كالن و چه اقتصادخرد در هر گونه طرح و پروژه اي مورد توجه قرار گيرد (پوالد
دژ.)31: 1367 ،
در واقع آيندهپژوهي يکعلم ميانرشتهاي نسبتاً جديداستوهنوز عموميت نيافته است
( )Saul,2001:116و بعد از جنگ جهاني دوم ابتدا در آمريكا و اروپا و سپس در سايركشورها به وجود
آمد .بطوري كه ابتدا دو سنت اروپايي و آمريكايي با خصوصيات كامال متفاوت در آينده پژوهي شكل
گرفت؛ سپس درطول زمان با توجه به شرايط سياسي ،فرهنگي و تاريخي مناطق مختلف ،سنت هايي
در مطالعات آينده پژوهي پديد آمد (رضايي و كوثري  .)101 :1391،در اين رويكرد هدف كلي برنامهها،
غالباً توسعه مجموعهاي از سناريوهاي بديل براي توصيف آيندههاي مشروح ممكن سازمان به زبان و
شكل قابل استفاده براي تصميم گيرندگان است (رالتون و ويلسون .)142 :1391 ،برنامه ريزي منطقه
اي در كشورهاي توسعه يافته از اوايل قرن بيستم و بويژه از دهه 1920با تالش موسسات خصوصي
در آمريكا ،آلمان ،انگلستان و فرانسه آغاز و بعدها مورد پشتيباني و حمايت دولت هاي اين ملل و
سايركشورها نظير ايتاليا ،هلند ،روسيه ،ژاپن و غيره قرار گرفت .كاركردهاي عملي برنامه ريزي منطقه
اي در اين كشورها بعد از جنگ جهاني دوم مورد تصديق بسياري از برنامهريزان و سياستگذاران بود.
از اين دوره به بعد برنامه ريزي منطقه اي حيطه وسيع تري در زمينه مسائل شهري ،صنعتي ،كشاورزي
و خدماتي را در برگرفت و ابعاد فضايي به اينگونه فعاليتها بخشيد (كالنتري .)38 :1380 ،رويكرد
آينده پژوهي در برنامهريزي منطقه اي در كشورهاي درحال توسعه در مقايسه با جهان توسعه يافته
بسيار ضعيف است .در واقع در اين كشورها برنامهريزي منطقه اي تالشي است حاشيهاي كه هدف آن
تهيه پروژههايي براي توسعه اقتصادمناطق عقب مانده و قراردادن آن در قالب برنامه هاي ملي است.
به همين دليل اين ملل فاقد يک برنامهريزي منطقه اي جامع و هماهنگ براي توسعه پايدار منطقهاي
ميباشند .عليرغم اين كاستيها كشورهاي نيجريه ،غنا ،ونزوئال ،برزيل ،هندوستان ،كلمبيا ،پاكستان و
تا حدودي ايران از جمله كشورهايي هستند كه به نوعي به برنامه ريزي منطقهاي با اهداف آينده نگري
توجه داشتهاند ،ليكن موفقيت چنداني در تحقق اهداف شان كسب نكردهاند .بطور كلي ميتوان گفت
برنامه ريزي منطقهاي دركشورهاي در حال توسعه در سه زمينه گسترش يافته است:
الف ) برنامه ريزي بر مبناي متروپلها و شهرهاي منطقهاي براي توسعه مناطق ب) تدوين برنامه-
ريزي منطقه اي در قالب برنامه هاي ملي ج) برنامه ريزي منطقهاي براي حوزههاي رودخانه ها
(كالنتري .)40-41 :1380 ،در برنامهريزي منطقهاي در برخي كشورها از جمله هندوستان ،اهداف
تعيين شده تحقق نيافتند ،اما برنامههاي توسعه با هدف مشخص كردن محلهاي سرمايه گذاري در
دولت و تعيين بخشهاي اولويت دار با در نظر داشت يک آينده تا حدودي موفق بوده است ،گرچه
بدون تمركز كافي بر ابزار تحقق اهداف ،اين برنامهها در مجموع عمال با شكست مواجه شدند
) .)Planning Commission, 2011 :3بااين وجود استثنائاتي وجود داشت مثال با اينكه دولت هند تنها
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دوسوم منابع مالي برنامه اول توسعه را تأمين كرد ،اما در سال پاياني برنامه ،درآمد ملي به ميزان
18درصد و درآمد سرانه به ميزان 11درصد رشد كرده بود ).)Smrutisikha,2015:3
فرانسه از شمار معدود كشورهاي پيشرفته غربي است كه در آنها به طور مستمر برنامههاي فراگير
ميان مدت (پنج ساله) ،بلند مدت (آينده نگري) ،منطقه اي و آمايش سرزمين تهيه شده است .روش
برنامه ريزي ميان مدت فرانسه نمونه بارز برنامهريزي اطالعرساني"آگاهي" و حتي صرفا "ارشادي"
است .روشهاي متداول فرانسوي در برنامهريزي آمايش سرزمين ،آينده نگري (استراتژيک) و منطقهاي
است .البته از اين نظر فرانسه تنها كشور سرمايهداري صنعتي نيست و نمونه هاي بسيار موفق برنامه
ريزي را ميتوان در ديگر كشورهاي توسعه يافته مثالً در هلند براي برنامهريزي كالبدي يا در ژاپن به
ويژه وزارت زمين و شهرسازي براي برنامه توسعه كالبدي سراغ گرفت.
گفتني است كه در بسياري از نوشته هاي خارجي نيز برنامه ريزي فرانسه ،به عنوان نمونه برنامه
ريزي ارشادي در كشورهاي بازارگرا ،موضوع بحث ،تجزيه و تحليل بوده است (Bowles and Whynes,
).1978: 159-168
در ايران تشكيل شوراي اقتصاد و اقداماتي كه با توجه به تصميمات متخذه در آن صورت مي-
گيرد ،سرآغاز و نطفه توسعه برنامهريزي به مفهوم اخير شده است (تابش .)17:1383،سابقه آينده
نگري و برنامهريزي به برنامههاي پنج ساله كشور بر ميگردد و نهايتا سند چشم انداز توسعه كشور در
افق  1404كه دو دهه را نشانه گرفته ،اولين سند با تفكر استراتژيک و آينده نگاري است كه براساس
آن محورهاي توسعه كشور در بخش هاي مختلف تدوين و با تقسيم كارملي و منطقهاي ،هركدام از
استانهاي كشور براساس قابليت هاي خود عهده دار مسئوليتهايي براي تحقق آينده مطلوب كشور
شدهاند .در شيوههاي سنتي برنامهريزي ،برنامه ريز ابتدا با طرح اين سوال كه در آينده دراز مدت چه
روي خواهد داد ،پيش بيني هاي الزم را مي كند .سپس آنها را مبناي تصميم گيري و اتخاذ سيستم
قرار مي دهد و در نهايت اقدام ميكند .به عبارت ديگر ،از شرايط حال آغاز ميكند و به درون آينده
ميرود در حاليكه در نگاه نو به برنامه ريزي ،برنامه ريز ابتدا به آينده ميرود و با حضور در افق
آينده و ديدباني گذشته با برنامه ريزي بر پايه پسنگري ،مسيرهاي مشخص براي معماري توسعه را
تعيين ميكند (زالي .)18-19 :1392 ،نگاهي به تحول و تطور در نظام برنامه ريزي در ايران بخوبي
گوياي اين نكته است كه تا برنامه دوم توسعه بعد از انقالب برنامه ريزي بودجه بخشي ،متكي بر
مطالعات مقدماتي بخش هاي توسعه و عمران حاكم بوده است و از برنامه سوم به بعد توجهات برنامه
ريزان به نگاه آمايشي و آينده نگري شروع شده است .در جدول (شماره  )1محتوا و ساختار تحليلي
نظام برنامهريزي از ابتدا تاكنون در ايران قابل دستيابي است.
جدول شماره  -1تحول و تطور نظام برنامه ریزی ایران
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مقطع زمانی

عنوان

زمينه ها و شرایط

برنامه

تاریخی و اجرایی

محتوی و ساختار
تحليلی نظام برنامه
ریزی

نحوه توجه به
رویکرد آینده
پژوهی در فرایند
برنامه ریزی

قبل از 1316

برنامه در بي
برنامگي
كالسيک

احساس ثبات در نظام
اجرايي عصر رضا شاهي و
آمادگي براي برنامه ريزي

تشكيل شوراي اقتصاد و
كميسيون برنامه ريزي در
سال 1316

رويكرد مقطعي و
كوتاه مدت

13271316

مقدمات
برنامه اول
كشور

تشكيل شوراي اقتصاد-
كميته برنامه ريزي و
دعوت از مشاوران برنامه
ريزي خارجي

فعاليت هاي عمراني در
مورد متكي به درآمدهاي
موردي و دستورات عوامل
قدرتمند فردي

رويكرد مقطعي و
كوتاه مدت مساله
محور
روند گرا

-1334
1327

برنامه عمراني
اول كشور

تاثير كارشناسان خارجي و
عوامل درآمدي بين المللي
بر برنامه

يک برنامه ريزي بخشي
قابل قبول در كشوري فاقد
برنامه ريزي

رويكرد مقطعي و
كوتاه مدت مساله
محور روندگرا

-1341
1334

برنامه عمراني
دوم كشور

توجه به برنامه ريزي
بخشي سنتي با تكيه بر
ديدگاه كارشناسيوتامين
ماليخارجي

برنامه ريزي بخشي با تكيه
بر منابع تامين اعتبار و
تخصيص بودجه

رويكرد مقطعي و
كوتاه مدت مساله
محور روند گرا

13461341

برنامه عمراني
سوم كشور

تحوالت تاريخي خاصي كه
تداوم آن برنامه طلب مي
كرد به ويژه به صورت
بخشي

برنامه ريزي بخشي متكي
به امكانات و منابع تامين
اعتبار خارجي

رويكرد مقطعي و
كوتاه مدت مساله
محور روند گرا

13521346

برنامه عمراني
چهارم كشور

پايه ريزي مباني تئوريک
براي برنامه ريزي و برنامه
سازي جامع

برنامه ريزي بودجه بخشي
متكي بر امكانات و منابع
تامين اعتبار

رويكرد مقطعي و
كوتاه مدت مساله
محور
روند گرا

-1357
1352

برنامه عمراني
پنجم كشور

بهره گيري از درآمد نفت
به جاي هر نوع رويكرد
ديگر در برنامه سازي

بودجه ريزي بجاي برنامه
ريزي در ضمن توجهي
نظري به بحث آمايش

رويكرد مقطعي و
ميان مدت با اندكي
توجه به سناريو
پردازي

13621357

برنامه هاي
انقالبي و
مقطعي

حضور انديشه هاي متنوع
در زمينه سازي براي
توسعه اي متكي بر برنامه
ريزي مطلوب

نگاهي به آرمان هاي
برنامه ريزي در عين تداوم
روند ساالنه بودجه ريزي

رويكرد مقطعي و
كوتاه مدت مساله
محور
روند گرا

-1368
1362

برنامه توسعه
اقتصادي

تالطم در انتخاب شيوه ها
و ابزار برنامه ريزي در عين

برنامه ريزي بودجه بخشي
متكي بر مطالعات

رويكرد مقطعي و
كوتاه مدت مساله
محور
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اجتماعي و
فرهنگي

آگاهي و در افتادن با
آمايش

مقدماتي بخش هاي
توسعه و عمران

روند گرا
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مقطع زمانی

عنوان

زمينه ها و شرایط

برنامه

تاریخی و اجرایی

محتوی و ساختار
تحليلی نظام برنامه
ریزی

نحوه توجه به
رویکرد آینده
پژوهی در فرایند
برنامه ریزی

13731368

برنامه اول
توسعه كشور

توجه عملي به منابع مالي
براي برنامه و تاثيرات آن بر
نظام برنامه ريزي

برنامه ريزي بودجه تحت
عنوان برنامه ريزي توسعه
و نگاه سطحي به آمايش

رويكرد مقطعي و
كوتاه مدت مساله
محور

-1378
1373

برنامه دوم
توسعه كشور

توجه عملي به منابع مالي
براي برنامه و تاثيرات آن بر
نظام برنامه ريزي

برنامه ريزي بودجه بخشي
با اتكا به منابع تامين
اعتبار ملي و بين المللي

رويكرد مقطعي و
كوتاه مدت مساله
محور
روند گرا

13781382

برنامه سوم
توسعه كشور

نظامي از برنامه ريزي با
ميل به توسعه پايدار و
آينده نگري

برنامه ريزي بخشي با
نگاهي عميقتر به آمايشو
توسعه پايدار

رويكرد برنامه ريزي
جديد با توجه به
آينده پژوهي

13891383

برنامه چهارم
توسعه كشور

برنامه ريزي هسته هاي
خط دهنده و متكي به
پروگرام هاي اجرايي

برنامه ريزي با نگاه آمايش
سرزمين ،توسعه منطقهاي
و پايداري محيطي

رويكرد برنامه ريزي
كوتاه مدت با توجه به
آينده پژوهي

13951389

برنامه پنجم
توسعه كشور

نهادسازي و ايجاد
سازوكارهاي اعمال
هماهنگي در سطوح
مختلف برنامهريزي

برنامه ريزي با نگاه آمايش
سرزمين ،توسعه منطقهاي
و پايداري محيطي

رويكرد برنامه ريزي
جديد با ديد بلندمدت
و با توجه به آينده
پژوهي

13991395

برنامه ششم
توسعه كشور

اعتنا به اسناد باالدستي،
توجه به اقتصاد مفاومتي و
مشاركت بخش غيردولتي

برنامه ريزي با نگاه آمايش
سرزمين ،توسعه منطقهاي
و اجرايي شدن برنامه

جامع نگر با رويكرد
توجه به موضوعات
خاص

(بهزادفر )372 :1378 ،و نگارندگان1398 ،

 .3روش تحقيق
جهت اخذ اطالعات از پرسشنامه و با بهرهگيري از تكنيکهاي دلفي استفاده شده و پرسشنامهها
صرفاً توسط متخصصين توسعه و برنامهريزي كه به مسائل توسعهاي احاطه دارند تكميل گرديده است.
بر اين اساس ،جامعه آماري اين تحقيق از تركيب دو گروه از خبرگان دانشگاهي و اداري تشكيل شده
است.گروه اول :اساتيد دانشگاه كه داراي تخصص در رشته برنامهريزي و سوابق پژوهشي در زمينه
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مرتبط با موضوع تحقيق اعم از نگارش مقاله ،كتاب ،راهنمايي و مشاوره رساله و پايان نامه ،برگزاري
سمينار و كنفرانس بوده اند .گروه دوم :خبرگان حوزه اداري كه داراي سابقه در سمت مدير ارشد يا
كارشناس برنامهريزي ،با حداقل  5سال سابقه مفيد كاري و تحصيالت كارشناسي و باالتر بودهاند.
اعضاي پانل دلفي براي اين پژوهش به صورت نمونه گيريِ غيراحتمالي و تركيبي از روشهاي هدف
دار يا قضاوتي و گلوله برفي به تعداد  33نفر از افراد واجد شرايط برگزيده شدند .براي جمع آوري
اطالعات در هريک از استانها ،با استفاده از روش تحليلمحتواي در قالب پرسشنامهبسته ،مولفههاي
مؤثر در آسيبهاي نظام برنامهريزي منطقهاي ناشياز عدم توجه به آيندهپژوهي استانهايشمالي با
پرسش از متخصصين توسعه و برنامهريزي كه به مسائل توسعهاي احاطه داشتند اخذ گرديد .در دور
دوم دلفي ،اولويت بندي مولفه هاي موثر حاصل از مرحله اول دلفي انجام گرديد .به اين صورت كه
مجموع موارد مطرح شده در دور اول جمع بندي شده و براي اولويت بندي و شناسايي مهمترينها به
تعداد محدودتري از كارشناسان شركتكننده براي نظرخواهي ارائه گرديد .در دور دوم ،پاسخ گويان
تاثيرات متقابل هر يک از عوامل را بر يكديگر از طريق امتيازدهي مشخص كردند تا در نهايت اولويت
بندي مسائل مشخص شد .در مرحله آخر با بهكارگيري روشهاي مختلف تحليل متقاطع از جمله
تحليل ساختاري و با استفاده از نرم افزار ميک مک ،نتايج مورد نظر استخراج گرديد .روش انجام كار
با اين نرمافزار بدينگونه انجام شد كه ابتدا متغيرها و مولفههاي مهم در حوزه مورد نظر را شناسايي
و سپس آنها را در ماتريس تحليل اثرات ،وارد نموده و ميزان ارتباط ميان اين متغيرها با حوزه مربوطه
توسط خبرگان ،تشخيص داده شد .با توجه به اينكه متغيرهاي موجود در سطرها بر متغيرهاي موجود
در ستونها تاثير گذارند ،بدين ترتيب متغيرهاي سطرها ،تأثيرگذار و متغيرهاي ستونها ،تأثيرپذير
ميباشند).(Godet, 2006 :189
 .4معرفی محدودة مورد مطالعه
اين منطقه در بخش شمالي كشور و بين  35درجه و 46دقيقه و50ثانيه تا  38درجه و  35دقيقه
و 50ثانيه عرض شمالي و48درجه و 31دقيقه و 43ثانيه تا 56درجه و13دقيقه و 39ثانيه طول شرقي
واقع گرديده است .اين منطقه در شرق از به استان خراسان شمالي و به كشور تركمنستان ،از جنوب
به استانهاي سمنان ،تهران ،البرز ،قزوين و زنجان و ازغرب به درياي خزر و استان اردبيل محدود
ميشود (گزارش توسعه استانها  .)1393 ،در نقشه شماره  1موقعيت منطقه مورد مطالعه نشان داده
شده است.
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شکل شماره  -1محدوده مورد مطالعه  ،استانهای ساحلی شمالی
منبع  :واحد  GISسازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيالن.1398،

 .5یافتهها و بحث
با توجه به لزوم بررسي رويكرد آيندهنگري در مطالعات منطقهاي محدوه مورد مطالعه ،در مرحله
اول چشم اندازكالن منطقه ساحلي شمال كه براساس موارد مورد بحث در امور آمايش و توسعه
منطقهاي سازمان برنامه و بودجه كشور به صورت زير تدوين شده است احصا گرديد:
منطقه ساحلي شمالي ،منطقهاي است توسعه يافته و پايدار با هويت بومي و ايراني ـ اسالمي،
دروازه فراملي در شمال ايران ،داراي اقتصاد چند بعدي ،برپايه فناوريهاي پيشرفته ،دانش بنيان و
نوآور ،حامي امنيت غذايي كشور ،برخوردار از صنعت مدرن ،خدمات برتر با تأكيد برگردشگري بازرگاني
داخلي و خارجي در سازمان فضايي متعادل و متوازن با برنامهريزي يكپارچه منطقهاي امن با مردمي-
سالم ،بانشاط و برخوردار از رفاه و منزلت اجتماعي در نظام فرهنگيو اجتماعي منسجم (سازمان برنامه
و بودجه كشور .)1394 ،از جمله طرح ها و برنامه هاي بلندمدت منطقه ساحلي شمال طرح مديريت
يكپارچه نواحي ساحلي كشور است .اين طرح از جمله اقداماتي است كه توسط سازمان بنادر و
كشتيراني و از برنامه سوم توسعه آغاز و تا پايان برنامه سوم مرحله نخست آن به اتمام رسيد .ادامه
اين طرح در برنامه چهارم توسعه به پشتوانه مواد  34 ،28 ،23و به ويژه  63قانون برنامه چهارم ،سند
ساماندهي سواحل كشور ،يافتههاي حاصل از مرحله نخست مطالعات به خصوص نتايج حاصل از
بررسي حدود و ثغور مناطق ساحلي كه منتج به معرفي  4ناحيه مديريتي شده است كه مي توان گفت
اندكي به آينده نگري منطقه توجه شده ولي بيشتر به اصالح روند مديريتي اين منطقه پرداخته است
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(دانه كار و كبريايي  .)8 : 1385 ،از اين منظر با توجه به مطالعات منطقهاي انجام شده در خصوص
برنامههاي توسعه استانهاي ساحلي شمال ،رويكرد آيندهپژوهي در برنامهريزيهاي اين استانها
در قالب جدول شماره  2دسته بندي ميگردد.
جدول شماره  -2رویکرد آینده پژوهی در مطالعات منطقه ای با توجه به توان اجرایی استان های شمالی
رویکرد آینده پژوهی مد نظر در مطالعات منطقه
برخی از پتانسيل های استانهای شمالی
ای استان های شمالی
 موقعيت ممتاز به لحاظ استقرار در كنارـ قطب تجاري ،لجستيكي و ترانزيتي در سطح ملي و
درياي خزر و برخورداري از منابع دريايي ،شرايط
فراملي
مناسب اقليمي و عرصه هاي طبيعي
ـ داراي كاركردهاي متنوع و گوناگون گردشگري در
 برخورداري از زمينه مناسب گسترشمقياس ملي(ايرانگردي) و فراملي (جهانگردي) با بهره
صنعت نوين گردشگري با تاكيد بر اكوتوريسم،
گيري بهينه و پايدار از دريا ،سواحل دريا و پهنه هاي
گردشگري تاريخي و سالمت با توجه به ظرفيت
جنگلي و مرتعي ،اماكن تاريخي و فرهنگي.
هاي بالقوه.
ـ برخوردار ازمحيط زيست پايدار با بهره گيري بهينه
 آثارطبيعي نظير زيستگاه هاي حيات وحش،ازعناصر پايه ،باتكيه بر حفظ ،نگهداشت ،احياء و باز
زيستگاه هاي پرندگان بومي و مهاجر ،ييالق ها،
آفريني جنگل ها ،مراتع و منابع آب و خاك.
غارها و يخچال هاي طبيعي ،آب هاي معدني
 برخورداري از بزرگترين مراكز توليد خاويارـ داراي صنايع شيالتي توسعه يافته مبتني بر فناوري
و صيد ماهيان خاوياري دركشور و ظرفيت پرورش
هاي نوين و پيشرفته ،استانداردهاي زيست محيطي و
ماهيان و امكان توسعه صنايع شيالتي و بنادر
تاكيد بر استفاده از تمامي ظرفيت ها.
صيادي.
ـ داراي كشاورزي توسعه يافته درتوليد محصوالت و
 وجود زيرساخت هاي مناسب توسعه فعاليتكاالهاي داراي مزيت نسبي و رقابتي درسطح ملي و
هاي صنعتي به ويژه در زمينه صنايع تبديلي و
فراملي ،قطب اصلي توليد پروتئين،گياهان صنعتي خاص،
تكميلي بخش كشاورزي با تاكيد بر صنايع چوب و
داروئي وگلهاي زينتي كشورو توان توليد محصوالت
كاغذ مصنوعات چوبي و ماشين آالت كشاورزي.
فراسرزميني به ويژه در حوزه درياي خزر.
ـ برخوردار از زنجيره كامل صنايع پسين و پيشين
 امكان گسترش بسياري از صنايع وابسته بهمدرن مرتبط با فعاليت هاي بخش كشاورزي.
كشاورزي
ـ پيشرو در توسعه علمي ،پژوهش هاي بنيادي ،ارتقاء
 توان ارائه خدمات آموزشي با توجه به وجوددهنده تحقيقات توسعه اي و كاربردي و فناوري و ارائه
دانشگاه هاي معتبر دولتي ،مراكز متعدد آموزش
كننده خدمات آموزش عالي و سالمت در سطح ملي و
عالي
فراملي
 برخورداري از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ايفاي سهم درخور و مناسب ،در مبادالت بازرگانيفعاليت گمركات استان درسطح منطقه اي و
خارجي كشور با محوريت مناطق آزاد و ويژه اقتصادي،
فرا منطقه اي
ـ برخوردار از كانون هاي توسعه يافته در
مسيركريدورهاي بين المللي حمل و نقل (بنادر نوشهر،
 وجود فرودگاه هاي بين المللي و جاده هاياميرآباد ،انزلي ،آستارا ،خواجه نفس و گميشان) و
ترانزيتي و خطوط ريلي در دست اتمام سراسري
دسترسي آسان با بهره گيري از سازه هاي ترابري پيشرفته
در شبكه هاي جاده اي ،ريلي ،هوايي و دريايي.
منبع  :جمع بندي مطالعات منطقه اي استان هاي شمالي1398 ،
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اينک به نظر ميرسد هدفگذاري و سياستهاي اجرايي مطالعات آمايش استانهاي شمالي گرچه
به توان اجرايي توجه كرده است ،ليكن در برنامههاي توسعه اخير كشور (با تاكيد بر برنامه پنجم و
ششم توسعه كشور) در هدف گذاريهاي كالن ،كوچکترين اشاره اي به پتانسيلهاي منطقه ساحلي
درياي خزر ،نشده است .از اين رو با يد گفت بدون توجه به اهداف تعيين شده در اسناد باالدستي
(برنامههاي توسعه) نميتوان به اهداف متناسب با آينده پژوهي در مطالعات منطقه اي استانهاي
ساحلي شمالي دست يافت .
بر اساس مباحث مطرح شده در بخش مباني نظري و روش دلفي ،براي بررسي و تحليل عوامل
موثر در عدم توجه به رويكرد آينده پژوهي بر نظام برنامه ريزي در استانهاي شمالي و به تبع آن در
كشور ،مهم ترين متغيرهاي موثر براساس خروجي روش دلفي جمع بندي گرديد .از ميان جميع موارد
مطرح شده در دور اول ،پس از تركيب هم پوشانيها ،حذف موارد بيارتباط و مبهم و انجام اصالحات
الزم ،در نهايت  34متغير تأثيرگذار بر آسيب شناسي نظام برنامهريزي منطقه اي در استانهاي شمالي
كشور استخراج شد كه در جدول شماره  2به آنها اشاره شده است.
جدول شماره -2دالیل عدم توجه به رویکرد آینده پژوهی در فرایند نظام برنامهریزی منطقهای در
استانهای شمالی و به تبع آن در کشور
عوامل موثر در عدم توجه به رویکرد آینده پژوهی در نظام

خالصه عنوان

ردیف

برنامه ریزی استانهای شمالی
تسلط نظام آمرانه و متمركز بر برنامه ريزي هاي ملي و منطقه اي

تسلط برنامه ريزي آمرانه و متمركز

1

عدم ارتباط برنامه ريزيهاي ملي و منطقهاي با برنامه هاي توسعه

عدم ارتباط سطوح برنامه ريزي

2

عدم توجه به سناريوهاي احتمالي در آينده

سناريوهاي احتمالي در آينده

3

عدم تطابق زماني نظام برنامهريزي كالن كشور با برنامه هاي توسعه

عدم تطابق زماني

4

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

اهداف و ابزار اجراي برنامه ها

5

دخالت نيروهاي خارجي يا قدرتهاي اقتصادي بين المللي

قدرتهاي اقتصادي بين المللي

6

حجم عظيم سرمايه گذاري جامعه ايران در منابع انساني

تامين منابع و نيروهاي انساني

7

فقر نهاد برنامه ريزي در مفاهيم و كاركردهاي راهبردي

كاركردهاي راهبردي

8

اعمال قدرت مديريت مركزي بر سياست ها و اهداف برنامه

قدرت مديريت مركزي

9

متمركز بودن نظام برنامه ريزي توسعه

تمركز نظام برنامه ريزي توسعه

10

فقدان نظام ارزشيابي موثر پروژه ها

فقدان نظام ارزشيابي موثر

11

كمبود منابع و نارساييهاي كارشناسي واطالعاتي در سطوح منطقه
اي ومحلي برنامه ريزي

نارسايي هاي كارشناسي

12
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ادامه جدول شماره -2دالیل عدم توجه به رویکرد آینده پژوهی در فرایند نظام برنامهریزی منطقهای در
استانهای شمالی و به تبع آن در کشور
عوامل موثر در عدم توجه به رویکرد آینده پژوهی در نظام

خالصه عنوان

ردیف

برنامه ریزی استانهای شمالی
تعدد و تنوع نژادي ،قومي و فرهنگي

تنوع نژادي ،قومي و فرهنگي

13

عدم تفويض اختيار از سطح ملي به منطقه اي

عدم تفويض اختيار

14

فقدان نهادهاي نظارتي در سطح منطقه اي

فقدان نهادهاي نظارتي

15

جامع و كل نگر بودن برنامه ريزي ها

جامع بودن برنامه ريزي ها

16

عدم توجه برنامه ريزي ها به نيازها ،منابع ،توانائي ها و  ...مخاطبان

عدم توجه برنامهريزي ها به نيازها،

17

غالب بودن تخصيص منابع دربخش دولتي

تخصيص منابع دربخش دولتي

18

وابستگي مالي پروژه ها به درآمدهاي نفتي

وابستگي به درآمدهاي نفتي

19

ناموفق بودن مشاركت هاي بخش خصوصي در تامين منابع

مشاركت هاي بخش خصوصي

20

عدم وجود نظام كارشناسي قوي و متخصص در تفصيل برنامه ها

ضعف كارشناسي

21

فقدان همسازي و هماهنگي ميان بخش هاومناطق

ناهماهنگي ميان بخش ها و مناطق

22

عدم تدوين بموقع آئين نامه ها و مقررات اجرايي آن توسط دولت

عدم تدوين بموقع آئين نامه ها و
مقررات اجرايي

23

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

فقدان تعاريف و حد مرزهاي قانوني

24

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

انطباق قوانين و مقررات

25

غير اقتصادي بودن طرح ها و پروژه ها

غير اقتصادي بودن طرح ها

26

فقدان سيستم نظارت بر اجراي برنامه هاي توسعه در ايران

ناكارامدي اجراي برنامه ها

27

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

ناهماهنگي با برنامه ريزي اداري

28

حاكميت برنامه ريزي اقتصادي بخشي

حاكميتبرنامهريزياقتصاديبخشي

29

بخشي بودن وظايف واختيارات

30

فقدان نهادهاي محلي ،تشكلهاي محلي و NGOهاي موثر

فقدان نهادهاي محلي

31

عدم توجه به توسعه پايدار منطقه اي در مطالعات منطقه اي

عدم توجه به توسعه پايدار

32

نگرش هاي بخشي ،جزيرهاي و نقطهاي مسئولين در شروعپروژهها

نگرش هاي بخشي،جزيره اي

33

عدم پويايي نظام برنامه ريزي منطقه اي

عدم پويايي نظام برنامه ريزي

34

بخشيبودنتقسيموظايفواختياراتميانمراجع

برنامهريزيواجرايي.

منبع  :خروجي روش دلفي ،جمع بندي پژوهشگران1398 ،
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پس از اين مرحله ماتريس  34*34تاثيرات متقابل عوامل مندرج در جدول شماره  2براي ورودي
نرم افزار ميک مک تشكيل و در دور دوم دلفي توسط متخصصان صاحبنظر منطقه تكميل ميشود.
درجه پرشدگي ماتريس 82/5درصد است كه نشان ميدهد عوامل انتخاب شده تأثير زياد و پراكندهاي
بر همديگر داشتهاند و در واقع سيستم از وضعيت ناپايداري برخوردار بوده است .از مجموع 1156
رابطه قابل ارزيابي در اين ماتريس 202 ،رابطه عدد صفر بوده و به اين معني است كه عوامل بر
همديگر تأثير نداشته يا از همديگر تأثير نپذيرفتهاند كه اين تعداد نزديک به  18درصد كل حجم
ماتريس را به خود اختصاص داده است .از طرف ديگر ماتريس براساس شاخصهاي آماري با  2بار
چرخش دادهاي از مطلوبيت و بهينه شدگي  99درصد برخوردار بوده كه حاكي از روايي باالي
پرسشنامه و پاسخ هاي آن است .نمودار موقعيت متغيرها در خروجي نرم افزار ميک مک براي عوامل
مندرج در جدول شماره  4حاصل از ماتريس تاثيرات متقابل بشرح شكل شماره  2ميباشد:

شکل شماره  -2موقعيت متغيرها پس از تحليل ماتریس تاثيرات متقابل در نرم افزار ميک مک(اثرات
مستقيم )
منبع  :محاسبات پژوهشگران و خروجي نرم افزار ميک مک.1398 ،

در روششناسي و تحليل ميک مک در مجموع دو نوع از پراكنش تعريف شده ،كه بهنام سيستمهاي
پايدار و سيستمهاي ناپايدار معروف هستند .در سيستمهاي پايدار ،پراكنش متغيرها بهصورت L
انگليسي است؛ يعني برخي متغيرها داراي تاثيرگذاريباال و برخي داراي تاثيرپذيري باال هستند.
الف :متغيرهاي
در سيستم پايدار ،در مجموع سه دسته متغير به شرح ذيل قابل مشاهده است؛
بسيار تاثيرگذار بر سيستم (عوامل كليدي)؛ ب :متغيرهاي مستقل؛ ج :متغيرهاي خروجي سيستم
(متغيرهاي نتيجه).
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در اين سيستم ،جايگاه هر يک از عوامل بهطوركامل مشخص و نقش آن بهوضوح قابل ارائه است.
در سيستمهاي ناپايدار ،وضعيت ،پيچيدهتر از سيستم پايدار است .در سيستم ناپايدار ،متغيرها در
حول محور قطري صفحه پراكندهاند و متغيرها در اكثر مواقع حالت بينابيني از تاثيرگذاري و
تاثيرپذيري را نشان ميدهند كه ارزيابي و شناسايي عوامل كليدي را بسيار مشكل ميكند .در اين
پژوهش با توجه به شناسايي سيستم به عنوان سيستم ناپايدار ،وجود عوامل تأثيرگذار با درجه باال در
منتهياليه نمودار در سمت شمالغربي كم خواهد بود ،زيرا اين محل بيشتر در سيستمهاي پايدار
داراي متغيرهايي است با اين حال چندين عامل در نزديكي اين منطقه نشان داده ميشوند كه حاكي
از توان تأثيرگذاريكالن آنها بر كلسيستم است .متغيرهايي كه در گوشه سمت راست باالي نمودار
قرار ميگيرند ،بيشترين تأثيرپذيري يا وابستگي به ديگر متغيرها و نيز بيشترين تأثيرگذاري را بر
متغيرهاي ديگر دارند .به اين متغيرها ،متغيرهاي اعتماد گفته ميشود .اين متغيرها در واقع شاخص
ناپايداري در يک سيستم هستند زيرا به دليل وابستگي به متغيرهاي ديگر به سرعت تأثيرات را جذب
ميكنند و به دليل تأثيرگذاري به سرعت تأثيرات را انتقال ميدهند .به بيانديگر ،سرعت تأثيرگذاري
و تأثيرپذيري اين متغيرها ،سبب ميشود كه قابليت بااليي براي برهم زدن ناپايداري سيستم داشته
باشند.

شکل شماره  -3نقشه روابط مستقيم بين متغيرها
منبع :محاسبات پژوهشگران و خروجي نرم افزار ميک مک1398 ،
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شکل شماره  -4نقشه روابط غير مستقيم بين متغيرها
منبع :محاسبات پژوهشگران و خروجي نرم افزار ميک مک.1398 ،

همانگونهكه در شكل هاي شماره 3و 4مالحظه ميشود در مهمترينعواملموثر در عدم توجه به
رويكرد آيندهپژوهي در نظام برنامهريزي منطقهاي؛ عامل حاكميت برنامه ريزي اقتصادي بخشي به
عنوان كليديترين عامل و پس از آن به ترتيب ،عدم توجه به سناريوهاي احتمالي آينده (آينده نگري)،
نگرشهاي بخشي ،جزيرهاي و نقطهاي ،اهداف و ابزارهاي اجراي برنامهها و متمركزبودن نظام برنامه
ريزي توسعه ميباشند.
 .6نتيجه گيری
از ميان  34عامل بررسي شده در اين پژوهش 5 ،عامل اصلي بعنوان عوامل كليدي مؤثر بر آسيب
شناسي نظام برنامه ريزي منطقهاي تطبيق داده شده است .اين متغيرها داراي دو ويژگي مشترك
تأثيرگذاري باال و تأثيرپذيري باال هستند و هر عملي بر روي اين متغيرها بر روي ساير متغيرها نيز
واكنش و تغييري را ايجاد خواهد كرد .پس از بررسي تاثيراتمستقيموغيرمستقيم آنها بر روي عوامل
ديگر و نيز بررسي گرافهاي تکعامله اصليترين متغيرهاي تاثيرگذار در استانهاي ساحلي شمالي
عبارتند از :
 اهداف و ابزارهاي اجراي برنامه ها - ،متمركز بودن نظام برنامهريزي توسعه - ،عدم توجه بهسناريوهاي احتمالي آينده (آينده نگري) - ،نگرشهاي بخشي،جزيرهاي و نقطهاي - ،حاكميت برنامه-
ريزي اقتصادي بخشي
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جدول -2رتبه بندی عوامل کليدی تاثيرگذار (مستقيم و غير مستقيم)
عوامل کليدی

عوامل کليدی

رتبه

(تأثيرات مستقيم)

(تأثيرات غيرمستقيم)

1

حاكميت برنامه ريزي اقتصادي بخشي

اهداف و ابزارهای اجرای برنامه ها

2

عدم توجه به سناريو هاي احتمالي آينده
(آينده نگري)

متمرکز بودن نظام برنامه ریزی توسعه

3

نگرش هاي بخشي،جزيره اي و نقطه اي

عدم توجه به سناریو های احتمالی

4

اهداف و ابزارهاي اجراي برنامه ها

نگرش های بخشی،جزیره ای و نقطه ای

5

متمرکز بودن نظام برنامه ریزی توسعه

ناکارآمدی اجرای برنامه ها

آینده
( آینده نگری )

ماخذ :خروجي تحليل ميک مک.1398 ،

در واقع با استفاده از خروجي نرم افزار  MICMACعوامل پيشران شامل؛ "حاكميت برنامه ريزي
اقتصادي بخشي ،انتخاب اهداف و ابزارهاي اجراي برنامهها ،عدم توجه به سناريو هاي احتمالي آينده
(آينده نگري) و متمركز بودن نظام برنامه ريزي توسعه" شناسايي شدند كه اين متغيرها مهمترين
بازيگران تأثيرگذار بر آسيب شناسي نظام برنامهريزي منطقهاي هستند كه نقش به مراتب بااليي را
ايفا ميكنند .اينک بررسي نتايج حاصل از تجربههاي طوالني تهيه برنامههاي منطقهاي در گذشته و
نتايج حاصل از تحليل دادهها در اين پژوهش نشان ميدهد كه به علت وجود سيستم برنامهريزي
مركزي و تسلط برنامه ريزي كالن اقتصادي و برنامهريزي بخشي ،برنامهريزي منطقهاي همواره تحت
تأثير برنامههاي كالن و بخشي قرار داشته و در جهت آنها هدايت ميشده كه سبب بخشي نگري در
برنامه ريزي و نتيجه گرايي بجاي فرايند گرايي شده است .از طرفي بدون توجه به اهداف برنامههاي
توسعه نمي توان به اهداف مطالعات منطقه اي دست يافت .حاكميت برنامهريزي اقتصادي بخشي در
ناشي از مشخص نبودن مكانيسم تلفيق برنامههاي بين بخشي بوده كه در اين ارتباط به دو نكته مي
توان اشاره كرد :يكي مرز ميان بخشها و دستگاههاي اجرايي به طور دقيق مشخص نشده و تفكيک
وظايف بين اين دستگاهها دقيق انجام نگرفته است ،و دومي اينكه معيارها و ضوابط الزم براي تعيين
اولويتها در بين بخشها پيشبيني نشده است (قاضي زاده فرد.)125 -128: 1393 ،
در واقع نگاهي گذرا به اهداف برنامههاي توسعه داللت بر اين دارد كه اجراي برنامه مورد نظر
سبب ايجاد يک مدينه فاضله ميشود كه در آن رشد و توسعه اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي و اجتماعي
به ميزاني خواهد بود كه توسعه يافتگي به معناي كامل آن در جامعه تحقق مييابد .در حاليكه اين
نگرش بسيار آرمان گرايانه است كه مثال ظرف مدت پنج سال يا حتي بيشتر بتوان معضالت كشوري
را كه با ساختارهاي ويژهاي از لحاظ توسعه يافتگي در زمينههاي مختلف اقتصادي ،تكنولوژيک،
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سياسي ،اجتماعي و  ...روبه روست ،تغيير داد تا در رديف كشورهاي توسعه يافته قرار گيرد .از طرفي
چالش عمده برنامه ريزان معاصر در رويارويي با آينده ،پيش بيني ناپذيري آن است .بنابراين تا زماني
كه نظام تدبير اقتصادي ،يعني جايگاه سه قوه و روابط آنها ،قوانين و مقررات ناظر به برنامههاي توسعه،
برنامهريزي ،نظارت و سازوكارهاي هماهنگي بين بخشهاي اقتصاد و مناطق كشور و سازوكار مشاركت
مردم مناطق در برنامهريزي ،كنترل و نظارت ،ارتقا و شفافيت پيدا نكند ،تالشها و هزينههاي نظام
برنامهريزي و آينده نگري ،بازدۀ چنداني نخواهد داشت .در يک طبقه بندي كلي ،نظام برنامه ريزي
ايران را مي توان شامل دو قسمت عمده دانست :اول ،قسمت سياستگذار ،طراح ،ناظر ،ارزشياب و
گزينش گر؛ دوم ،قسمت پيشنهاد دهنده و اجرا كننده (جهانگرد و ورمزيار.)73:1391،
رويكردهاي برنامهريزي (از باال به پايين يا پايين به باال) و مقياسهايي كه در آن برنامهريزي انجام
ميشود (از برنامه ريزيهاي منطقه اي گرفته تا محلي) و انواع استاندارد هايي كه در هر رويكرد و
مقياس مورد استفاده قرار ميگيرد ،همه اين موارد با يكديگر مرتبط هستند و بايد در يک فرايند
منسجم شرح داده شوند .همچنين براي تركيب اين دو نوع برنامهريزي بايد از سناريوهايجايگزين و
روشهاي ارزيابي آنها يا ساختار مناطق برنامهريزي استفاده شود) ) Pissourios,2014:96در اين راستا
تأمين مالي استفاده از هر دو بخش دولتي و خصوصي و افزايش مشاركت بين نهادهاي منطقه و
استفاده از اين نهادها براي توسعه فعاليتهاي جمعي مفيد خواهد بود ).(Fox al et.2012 :12
پيشنهادات
براي اصالح فرايند فعلي نظام برنامه ريزي پيشنهادات زير راهبردي و كاربردي به نظر ميرسد:
با توجه به اينكه در نظام برنامهريزي فعلي كشور به استناد اصل 110قانون اساسي تعيين سياست-
هاي كلي نظام برنامه ريزي از سوي مقام معظم رهبري و با مشورت شوراي تشخصيص مصلحت نظام
صورت ميگيرد .تعيين اهدافكلي برنامه هاي عمراني توسعه ( توسعه ميان مدت ) ،تعيين خط مشيها
و سياستهاي برنامه و تصميم گيري در خصوص چارچوب كالن برنامه در شوراي اقتصاد و هيات
وزيران تصويب و پيشنهاد برنامه از سوي وزارتخانهها و بررسي و تاييد برنامهها نيز در كميتههاي
مشترك برنامه ريزي و تصويب آن در مجلس شوراي اسالمي است .اينک با توجه به لزوم بازنگري در
فرايند برنامهريزي ،جايگاه اركان نظام برنامهريزي كشور در سه سطح ملي ،منطقه اي و استاني و در
مراحل  4گانه برنامه ريزي شامل؛ هماهنگي ،برنامه ريزي ،اجرا و نظارت ،بصورت شكل شماره پنج
پيشنهاد ميگردد:
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شکل شماره  – 5پيشنهاد جایگاه و نقش ارکان نظام برنامه ریزی کشور

اينک تغييراتي كه در اركان نظام برنامهريزي كشور در فلوچارت فوق پيشنهاد داده شده ( شكل
شماره  ،)1نسبت به وضع موجود بشرح زير ميباشد:
✓ كميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسالمي در مرحله هماهنگي و تدوين برنامهها الزم است
وارد شوند و احكام و قوانين الزم براي الزامات تحقق اهداف توسعهاي را در نظر داشته باشند.
✓ در بخش محتواي برنامهريزي ،بخصوص در بخش آينده نگري و پيش بيني چالشها و ظرفيت-
ه اي پيش روي كشور ،الزم است سازمان برنامه و بودجه كشور با استفاده از پتانسيلهاي مركز
پژوهشهاي توسعه و آينده نگري ورود پيدا كند.
✓ در مرحله تدوين احكام برنامه ،شورايعالي آمايشسرزمين و شوراي هماهنگي توسعه منطقهاي
الزم است اهتمام جدي داشته باشند و برنامه ريزي از پايين به باال نيز صورت گيرد.
✓ در بخش اجرا و نظارت در سطح ملي ،وزارتخانه ها با هماهنگي بخشهاي مختلف ،الزم است نيل
به اهداف توسعه اي را با رويكرد آينده پژوهي دنبال نمايند.
✓ در سطح منطقهاي و استاني الزم است ارزيابي و پايش عملكرد برنامههاي توسعه ،از طريق مراجع
قانوني ذيربط همانند سازمان برنامه و بودجه استانها با شكل گيري نهاد پايش و ارزيابي برنامه هاي
توسعه ،مد نظر قرار گيرد.
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✓ شوراهاي هماهنگي توسعه منطقهاي قبل از تصويب و ابالغ برنامه هاي توسعه ،الزم است هماهنگي
الزم را براي تدوين اسناد برنامه و احكام مندرج در آن ،با دعوت از استانداران و روساي سازمان برنامه
و بودجه و ساير اعضاي شوراي هماهنگي منطقهاي داشته باشند ،تا امكان تحقق سناريوهاي احتمالي
آينده خصوصاً در مناطق ،بيشتر شده و راهكارهاي الزم براي نيل به آنها مورد بررسي و امعان نظر
قرار گيرد.
با توجه به آسيب شناسي نظام برنامه ريزي و ضرورت تدوين سناريوهاي احتمالي آينده در تدوين
اهداف و چشم اندازهاي برنامههاي توسعه كشور ،تحول در وظايف مركز پژوهشهاي توسعه و آينده-
نگري سازمان برنامه وبودجه كشور گام موثري در اين رويكرد جديد خواهد بود .با توجه به ضرورت
ايجاد شدن اين مركز و استفاده از اين پايگاه براي پيشبرد اهداف مد نظر فرصت مغتنمي است كه
بايد در تدوين برنامههاي توسعه يا بازنگري آنها از اين امكان بهره جست.

منابع
.1

ابراهيم زاده ،عيسي؛كريمي ،صادق ( .)1388مدیریتساحلی و توسعه زیست محيطی ناحيه

چابهار ،مجله جغرافيا و برنامه ريزي محيطي ،سال ، 20شماره 57-72 ، 4

. ......................154مطالعات ساختار و کارکرد شهری ،سال چهارم ،شمارهی بيست و پنجم ،زمستان 1399

.2

ابراهيم زاده ،عيسي؛ اسكندري ثاني ،محمد؛ اسمعيل نژاد ،مرتضي ( .)1389كاربرد تحليل عاملي در

تبيين الگوي فضايي توسعه و توسعه نيافتگي شهري -منطقه اي در ايران ،فصلنامه جغرافيا و توسعه ،دوره
 ،8شماره 28-7 ،17
.3

ابراهيم زاده ،عيسي؛ موسوي ،مير نجف؛ كاظمي ،شمسالل ( .)1391تحليل فضایی نابرابریهای

منطقهای ميان مناطق مرزی و مرکزی ایران ،فصلنامه ژئوپلتيک ،سال  ،8شماره 214-235 ،1
.4

ابراهيم زاده ،عيسي؛ موسوي ،مير نجف ( .)1394اصول و مبانی آمایش سرزمين ،انتشارات سمت،

تهران
 .5بهزادفر ،مصطفي ( ،)1378چالشهاي تكنيكي و روند غيرفضايي برنامهريزي پنجساله ،مجموعه مقاالت
همايش پنجاه سال برنامه ريزي توسعه درايران ،جلددوم ،ناشر مركز تحقيقات اقتصاد ايران.
.6

پوالددژ ،محمد ( ،)1367آینده نگری رشدوتوسعه در سيستم برنامه ریزی ،تهران ،انتشارات

صنوبر.
.7

جنت ،محمدصادق ( .)1386فرآيند پيدايش و سير تحوالت سازمان برنامه ايران ( ،)3روزنامه دنيای

اقتصاد ،شماره (https://donya-e-eqtesad.com) ،1452

.8

جهانگرد ،اسفنديار و ورمزيار ،حسن ( .)1391مجموعه مطالعات الگوی مطلوب برنامهریزی برای

ایران(بررسی تطبيقی نظامهای برنامهریزی ایران طی برنامههای قبل و بعد از انقالب اسالمی) ،مركز
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي.
.9

رالتون ،بيل و ايان ويلسون ( .)1391راهنمای برنامه ریزی سناریویی ،راهبردسازی در دوران

عدم قطعيت ،ترجمه مسعود منزوی ،چاپ اول ،نشر موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي.
 .10رضايي،سعيد و سحركوثري ( .)1391چرخه خلق دانش درآيندهپژوهي با معرفي روش انتگرال وآينده
انتگرال ،فصلنامه علمی ـ تخصصی مطالعات آینده پژوهی ،سال  ،1شماره 112-99 ،2
 .11زالي ،نادر ( .)1392آیندهنگاری راهبردی در برنامهریزی و توسعة منطقهای ،چاپ دوم ،انتشارات
پژوهشكده مطالعات راهبردي ،تهران
 .12سازمان برنامه وبودجه كشور ( ،)1394چشم انداز مناطق آمایشی کشور ،امور آمايش و توسعه
منطقه اي ،همايش روساي سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها
 .13سيف الديني  ،فرانک ( .)1384مبانی برنامه ریزی شهری ،چاپ دوم ،انتشارات آئيژ ،تهران
 .14قاضي زاده فرد ،سيد ضياء الدين ( .)1393نقدي برتجربه تهيه وتدوين برنامه پنج ساله توسعه ،فصلنامه
مصباح سال دوم ،شماره 8
 .15كالنتري ،خليل .)1380( .برنامهریزی و توسعه منطقه ای (تئوری ها وتکنيک ها) انتشارات
خوشبين ،تهران.
 .16گزارش توسعه استانهاي گيالن،گلستان و مازندران (گذشته ،حال و آينده) ( .)1393معاونت برنامه
ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ،امور آمايش و توسعه منطقه اي.
 .17دانه كار افشين,كبريايي عليرضا ( .)1385راهکارهای مدیریت مناطق ساحلی کشور در برنامه
چهارم توسعه .همايش هماهنگي ارگان هاي دريايي كشو ،دوره 1-25 ، 14

155........................بررسی عوامل موثر بر فقدان رویکرد آینده پژوهی در فرایند نظام برنامه ریزی منطقه ای

. تهران، انتشارات پيام،  اصول و مبانی برنامه ریزیمنطقه ای.)1391(  سيدحسن، معصومي اشكوري.18
 ترجمه فريده، پيوند آینده با راهبردها، طراحی سناریو.)1392(  ماتس و هانس بندهولد، ليندگرن.19
. دانشگاه اروميه، انتشارات جهاد دانشگاهي،فاريابي
 دفتر مطالعات، ارزیابی کلی برنامه های توسعه بعد از انقالب.)1389(  ايمان، حسن؛ تهراني، ورمزيار.20
 مسلسل، گزارش هاي كارشناسي منتشره شده در مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، برنامه و بودجه
10209
21. Ehresman, C. (2012). A theoretical frame for future studies. On the Horizon.
21(1): 46-53.
22. Estrin, S. & Holms, P. (1983). French Planning in Theory and Practic, London:
George Allen & Unwin LMT.
23. Fox R., Rowntree K., & Kaskinen J. (2012) Futures Studies for the southern African
region: ‘from Africa’ not ‘on Africa’, 3rd International SANORD Symposium, Aarhus
University, 6-7 June 2012 In: https://wfsf.org/resources/leala-pedagogical resources/reports-by-un-and-other-international-organisations/105-futures-studies-inafrica-2012/file
24. Godet, M. (2006). Creating Futures: Scenario Planning as a Strategic
Management Tool, France, Economica publish
25. Inayatullah S. (2011) Futures Studies Theories and Methods،
https://www.wfsf.org. (online Report).pp 38-65
26. Planning Commission (Government of India) (2013) Twelfth Five Year Plan
(2012–2017): Faster, More Inclusive and Sustainable Growth, Volumes I and II, New
Delhi: Sage Publications India Pvt Ltd.
27. Pissourios, Ioannis A. (2014). Top-Down and Bottom-Up Urban and Regional
Planning: Towards a Framework for The Use of Planning Standards, EUROPEAN
SPATIAL RESEARCH AND POLICY, 21 (1): 86-98 , DOI: 10.2478/esrp-2014-0007
28. Sau, P. (2001). This way to the future. Journal of Futrues Studies, 6(1):107-120.
29. Smrutisikha (2015) Five Year Plan for Development of Economy in India,available
at:http://www.yourarticlelibrary.com/economy/five-year-plan-fordevelopment-ofeconomy-in-india/43895/

