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 1399/ 15/04تاریخ پذیرش:   28/11/1398تاریخ دریافت: 

 چکيده:

شود  با نگاهي به روند توسعه يافتگي و رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه، مشاهده مي

  ي همواره در زمره كشورها   ياقتصادعليرغم اينكه كشور ما از لحاظ منابع غني، موقعيت جغرافيايي و توسعه  

ريزي اشاره  در نظام برنامه   يپژوه  ندهي آ  گاهيبه جا  يتاكنون در مطالعات منطقه ا  كنيمتوسط قرار داشته است، ل

توجه شده است. در اين پژوهش    يز يرنظام برنامه  يگذار هدف  يبرا  تينشده و صرفاً به مسائل روزمره و كم اهم

  اطالعات   اخذ  هاي  با تركيبي از روش  است،  يل يتحل  -يفيو از نظر روش توص  ايتوسعه   -يهدف كاربرد   ركه از نظ

  ي پژوه  ندهيكردآروي  توجه به  عدم  در  موثر  عوامل  دي گرديسع  يدلف  کياز تكن  يرگي  بهره  با  پيمايشي  و  اسنادي

  هاي از تكنيک  ير گي  احصا و با بهره  ي شمالياستانها   موردي  با مطالعه  ،اي منطقه  يزري  نظام برنامه  نديدر فرا

نظام     نديدر فرا  يپژوه  ندهيكردآروي  به  عوامل موثر در عدم توجه  نيتريدي، كلMICMACو نرم افزار    ي لتحلي

 افتهي  ليحاصل از تحل  جيگردد. نتا  ن ييتب  يي وشناسا  يشمال  ي بر استانها  دتاكي  با  اي كشورمنطقه  يزريبرنامه

  هاي برنامه  ينحوه انتخاب اهداف و ابزارها  ،يبخش  ياقتصاد   يزري  برنامه  تيچون؛ حاكم  يعوامل  دهدينشان م  ها

عدم    عوامل  ني ترياز اصل  ،ي زريو متمركز بودن نظام برنامه  ندهيدر آ  ياحتمال  يوهايتوسعه، عدم توجه به سنار

مناسب    يراهكارها   تيكشور بوده است. در نها  ايمنطقه  يزرينظام برنامه  ند يفرا  پژوهي در  ندهيكردآروي  بهتوجه  

 . ديارائه گرد  زين  ايمنطقه  يز يرنظام برنامه  نديجهت اصالح فرا
 

 . رانيشمال ا  هاي ساحلياستان  ،ايمنطقه   ريزيبرنامه  ،يز رينظام برنامه  ،يپژوه  ندهيآ  كردي رو  کليدی:  کلمات 
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از تجز  يي هاشامل مجموعه تالش  ي پژوه  ندهيآ الگوها و    ليو تحل  هياست كه با استفاده  منابع، 

تغ آ  ا يو    رييعوامل  تجسم  به  برنامه  هاينده يثبات،  و  )سالممي   هاآن  يبرا  يزريبالقوه  و    يپردازد 

و    عهاي جامطرح اي بخصوص  منطقه  و  شهري  مطالعات  در  امروزه  كه  آنچه(.  74  :  1391همكاران،

بيني آينده است  شود رويكرد اكتشافي در پيشاي مشاهده ميهاي كالن ملي و منطقه تفضيلي و طرح

هاي علم و تكنولوژي و تأثير و كاربرد آن در حل مسائل و مشكالت امروز،  كه بدون توجه به توانايي

  و  زمان  گيردكه در طوليهاي نامناسب و بعضاً نادرست براي مقاطع بلند مدت صورت مبينيپيش

  آوردمي  و  آورده  بوجود  ريزانبرنامه  و  مديران  براي  اجرا  در  را  ايعديده  مشكالت   جديد،  تحوالت  ظهور

در عرصه  رسد ياست. به نظر م يز ري در برنامه ي اكتشاف يكردهايرو ي از ناكارآمد ي مهم حاك ناي كه

بيني  و اجتماعي كه در آن پيش ي علوم انسان   هاياي بعنوان يكي از شاخه ريزي شهري و منطقه برنامه

نگاري ضرورتي اجتناب ناپذير  بيني به آيندهكاربرد را دارد لزوم تغيير رويكرد از پيش  نيشتريآينده ب

 ن ياي نيازمند مهندسي مجدد جهت استفاده از ااست و هم اكنون فرايند مطالعات شهري و منطقه 

  پژوهي  ندهيآ  انيم  ي ارتباطيپل  نده،آي  تيريد(. اصوال م68-69:    1392،    ياست )زال  ديرويكرد جد

  ها و روش  ندهايسامانه ها، فرا  يتمام   دگاه يد   نياست، از ا  گريد  ياز سو  يراهبرد  تيريو مد  كسوياز

زاده و    م ي)ابراه  رد يگيم   و تحوالت و ارتباط آن با راهبرد، مدنظر قرار  رييشناخت زود هنگام تغ  براي

منطقه، با درنظر   ا يهركشور    تيو وضع  اتي واقع  هيبرپا   ي پژوه  نده يآ  ني (. با وجود ا364:  1394،  يموسو

  كنيرسد، ليمطلوب به نظر م  ينگار   ندهيدست اندركاران آ  يمتنوع وگسترده برا  هاي  گرفتن هدف

سطح   ت،يفعال  ياجرا  يبودجه، زمان الزم برا  يهاتيمحدود  ليگوناگون از قب  يها  يتنگناها وكاست

. سازديناچار م   نيمع  يهاانتخاب هدف   يدست اندركاران را برا  ره،ي و غ   يانمنابع انس  ، يافتگيتوسعه  

هم فرا  ليدل  نيبه  ترك  ، يپژوه  نده يآ  ند يدر  راه  از  كه  است  برآن  و    هايهدف  بيكوشش  مطلوب 

اجرا  هاي روش  و  هاهدف   ها،تيمحدود آ  يپژوه  ندهيآ  يمناسب  ماخذ:    ديبه دست  .    ( 365)همان 

ا  نبنابراي به  تع  ندهيآ   ليتحل  نكهيباتوجه  آ  کياستراتژ  يراهبردها  نييدر  از  دارد، هدف    ندهينقش 

آ  جاد يا  ، يپژوه آزمون  برا  يها  ندهيو  مطلوب  و  تصم  يمحتمل    است   ماتيبهبود 

Ehresman,2012:49) .) 

نگاهي به روند توسعه يافتگي و رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه، مشاهده    با

همواره در    يشود عليرغم اينكه كشور ما از لحاظ منابع غني، موقعيت جغرافيايي و توسعه اقتصادمي

  ي وهپژندهيآ  گاهيبه جا  ايتاكنون در مطالعات منطقه  كنيمتوسط قرار داشته است، ل  يزمره كشورها

-نظام برنامه يگذارهدف يبرا تي ريزي اشاره نشده و صرفاً به مسائل روزمره و كم اهمدر نظام برنامه

 توجه شده است.   يزير

دنيا، مح  در اين    هاي  طيسراسر  برخوردارند، چرا كه  زيادي  و شكنندگي  از حساسيت  ساحلي 

قرار دارند. در شرايطي كه در  انساني    هايتيدر معرض فرسايش آبي و نيز شديدترين فعال  ها  طيمح

برخي از سواحل، رابطه و واكنش بين آب و خشكي تقريباً پايدار است و تغييرات وسيعي در آن صورت 
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اين پايداري زماني امكانپذير است كه فرآيندها، چرخه طبيعي داشته باشند. هنگامي    كن يگيرد، لنمي

حد از منابع موجود در ساحل و دريا تعادل فوق بر  برداري بيش از  هاي انسان و بهره كه بر اثر دخالت

تبديل مي  ناپايداري  به وضعيت  پايدار  ارتباط  نظام  بخورد،    محيط   تعادل  خود  نوبه  به  كه  گرددهم 

 محيط   تخريب  باعث  انسان،  نابجاي  هايدخالت  واقع  در.  زد  خواهد  هم  بر  ساحلي  منطقه  در  را  زيست

  ي توجه  يب   ليبه دال   ي بردنپ   براي  نکاي    (.58:  1388زاده،  مابراهي)   گرددمي   ساحلي   و   دريايي  زيست

مطالعه    يشده تا برا  يسع  رريزي در كشور، در پژوهش حاضنظام برنامه  پژوهي در   ندهيآ  گاهيبه جا

بدون توجه به   ايمنطقه  يزيركه در آن نظام برنامه  رانيمنطقه شمال ا  ياستانها  قيتحق  نيا  يمورد

 اي حاشيه منطقه اي، هايعدم تعادل  ديمناطق كشور، منجر به بروز و تشد ريهمچون سا ينگر ندهيآ

.  رديقرار گ  يشده است، مورد بررس  يامنطقه  هاي توان  و   منابع   دادن  دست   از  و   مناطق   برخي   شدن

ا  ي فعل  يزياز مشكالت عمده نظام برنامه ر  يكي  يبطوركل  ي و عزم بررس  يياست كه توانا  نيكشور 

  ن يچن  يبرا  يشده ا  فيتعر  سميبهتر مكان  يانيبه ب  ايندارد و    يو منطق  نيمع  يهارا در پروسه  ندهايفرآ

  تيوضع  دي با  يزيربرنامه  و نظام   ستميس  نه،يبهنظام    کيرا درحال حاضر در دست ندارد. در  يهدف 

 چگونه يه  باًيتقر  يكنون  يزريبرنامه      كند. در نظام  شيها را مستمراً پا  رساختيو ز  يي ربنايز  يشبكه ها

و   يازهايها با ندهيپد ن يبه انطباق ا  يتوجه نيوجود ندارد و كمتر ربناها ياز ز ياحصا، مراقبت و بررس

در نظر گرفتن شرايط   ،يزريدر نظام برنامه  گريد  يشود. مشكل جدينم ها و ساختار مناطق    يژگيو

آينده است )ورمز احتمالي در  تهران  اريموجود و عدم توجه به سناريوهاي  (. تمركز  31:  1389  ،يو 

  از   ها،  و آب  نيهوا، زم  ياست كه آلودگ  يزيبرنامه ر  ي نظام فعل  ريبانگ يگر  ل ياز جمله مسا  زين  ييگرا

  گرياز متروپل ها د  يه تهران و برخب  ياز مناطق است. چنانكه نگاه  يدر بعض  ييزگراتمرك  سوء  عوارض

  تيو حاكم  ييتمركز گرا  ني(. ا11:  1389،    گرانيزاده و د  مياست )ابراه  دهي پد  نيا  قياز جمله مصاد

موجب عدم شناخت    ، يماتيتقس  نييبه سطوح پا   اراتياخت  يو عدم واگذار  ن يياز باال به پا  يزيبرنامه ر

از   ي ناش  يي ايجغراف  ي ها  يعدالت  ي و به ب  ده يگرد  يعيطب  ي ها  تيو انتظارات متناسب با ظرف   حيصح

 .  (233: 1391 گران،يزاده ود  ميكشور دامن زده است )ابراه يستيز ي ادهايدر بن يجبر يها يبرابر

 

 . مبانی نظری و پيشينه تحقيق2

  ي رسازيتصو يقانونمند برا يروش و  هستندباور  قابل ي هاندهياز آ يروشنحاتيتوض وهايسناراصوال 

:  1392و بندهولد،    ندگرني)لدهد  يرخ م  يسازمان  سازي  ميكه در هر تصماست  ندهياز احتماالت آ

ممكن، محتمل و مطلوب است كه احتمال   ندهيآ  کيستماتي، شامل مطالعه سندهيمطالعات آ  .(34

لزوم يک برخورد منظم و  از اين رو    (.  39:  2013،  1الل   تي)عنا   كنديم  يمطلوب را بررس  ندهيبروز آ

هاي مختلف آينده نگري كند كه بخشسيستماتيک براي دستيابي به رشد و توسعه بهينه ايجاب مي

 
1  Inayatullah 
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چه اقتصادخرد در هر گونه طرح و پروژه اي مورد توجه قرار گيرد )پوالد   سطح اقتصاد كالن و  چه در

 (. 31: 1367دژ، 

واقع   مکي  يپژوهندهيآدر  جد  يا رشتهانيعلم   است   افتهين  عموميتهنوز  واستدينسبتاً 

(Saul,2001:116)  به وجود  ركشورها يسا  و اروپا و سپس در  كا يدوم ابتدا در آمر  يجنگ جهان  بعد از  و  

شكل    يپژوه  ندهيآ  كامال متفاوت در  اتيبا خصوص  ييكايو آمر  ييكه ابتدا دو سنت اروپا  يبطور  آمد.

  يي مناطق مختلف، سنت ها  يخيتار   و   ي فرهنگ ،ياسيس  طيتوجه به شرا  درطول زمان با   سپس گرفت؛  

ها،  برنامه  ي هدف كلدر اين رويكرد  (.  101  :1391،  يكوثر  و  يي )رضا  آمد پديد    يپژوه  نده يمطالعات آ  در

مشروح ممكن سازمان به زبان و    ي هانده يآ  فيتوص  يبرا  ل يبد  يوهاياز سنار  ياتوسعه مجموعه  غالباً 

منطقه   يزيبرنامه ر  (.142:  1391،  لسوني)رالتون و و  است  رندگاني گ  ميتصم  يشكل قابل استفاده برا

 يبا تالش موسسات خصوص1920از دهه    ژه يو بو  ستميقرن ب  لياز اوا  افتهيتوسعه    يدر كشورها  يا

انگلستان و فرانسه آغاز و بعدها مورد  كا،يدر آمر ملل و    نيا  يها  دولت  تيو حما  يبانيپشت  آلمان، 

منطقه   يزيبرنامه ر  ي عمل  يكاركردها  قرار گرفت.   غيره، ژاپن و  هي، هلند، روسا يتاليا  رينظ  ركشورهايسا

بود.   استگذارانيو س  زانيراز برنامه  ياريبس  قيدوم مورد تصد  يكشورها بعد از جنگ جهان  نيدر ا  يا

 ي، كشاورزي، صنعتيمسائل شهر  نهيدر زم  يتر  عيوس  طهيح  يمنطقه ا  يزيدوره به بعد برنامه ر  نياز ا

رويكرد    (. 38:  1380،  ي)كالنتر  د يبخش  ها تيفعال  نگونهيبه ا  يي در برگرفت و ابعاد فضارا    ي و خدمات

  افتهيبا جهان توسعه    سهيدرحال توسعه در مقا  يدر كشورها  يمنطقه ا  يزيربرنامهدر    آينده پژوهي 

كه هدف آن   ياهياست حاش  يتالش  يمنطقه ا  يزيركشورها برنامه  نياست. در واقع در ا  فيضع  اريبس

  است.  ي مل  يدر قالب برنامه ها  آنتوسعه اقتصادمناطق عقب مانده و قراردادن    يبرا  يي هاپروژه  هيته

  ي ا منطقه  داريتوسعه پا  يهماهنگ برا  جامع و  يمنطقه ا   يزيربرنامه  کيملل فاقد    نيا  ليدل  نيبه هم

، پاكستان و  اي، هندوستان، كلمبلي ، غنا، ونزوئال، برزهيجرين  يها كشورهاي كاست  نيا  رغم يعل  .باشند يم

ه نگري  با اهداف آيند   يامنطقه  يز يبه برنامه ر  ي هستند كه به نوع   يياز جمله كشورها  رانيا  يحدود  تا

توان گفت  مي  ي . بطور كلانداند، ليكن موفقيت چنداني در تحقق اهداف شان كسب نكردهتوجه داشته 

 است:  افتهي گسترش نهيدر حال توسعه در سه زم يدركشورها يامنطقه يزيبرنامه ر

-برنامه  ني( تدوبتوسعه مناطق    يبرا  يامنطقه  يشهرها  ها ومتروپل  يبر مبنا  يزي( برنامه ر  الف

ا  يزير ها  يمنطقه  برنامه  قالب  رج  يمل   يدر  برنامه  ها    يهاحوزه  يبرا  يامنطقه  يزي(  رودخانه 

كشورها از جمله هندوستان، اهداف    يدر برخ  يامنطقه  يزيربرنامه  در  (.40-41:  1380،  ي)كالنتر

در   يگذار  هيسرما  يهاهدف مشخص كردن محل  توسعه با  يهااما برنامه  ،افتند يشده تحقق ن  نييتع

 ، گرچه موفق بوده استتا حدودي    نده آي  ک يدار با در نظر داشت    تياولو  ي هابخش   نييدولت و تع

تمركز   اه  ياف كبدون  تحقق  ابزار  ادافبر  عمال  ها  برنامه  ني،  مجموع  شدنددر  مواجه  شكست    با 

Planning Commission, 2011 :3)  .)مثال با اينكه دولت هند تنها  داشت  وجود    ي استثنائات  بااين وجود
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پاياني برنامه، درآمد ملي به ميزان  دوسوم منابع مالي برنامه اول توسعه را تأمين كرد، اما در سال 

  (.(Smrutisikha,2015:3رشد كرده بود  درصد11درصد و درآمد سرانه به ميزان 18

 ر يهاي فراگر مستمر برنامهغربي است كه در آنها به طو  شرفتهيفرانسه از شمار معدود كشورهاي پ

شده است. روش   هيته نيسرزم ش ي، منطقه اي و آما(نگري  ندهيمدت )پنج ساله(، بلند مدت )آ انيم

  "ارشادي"  او حتي صرف  "آگاهي "رسانياطالع  زييرمدت فرانسه نمونه بارز برنامه  انيم  زييبرنامه ر

اي  ( و منطقهکياستراتژ)  نگري  ندهيآ  ن،يسرزم  شيآما  زييرهاي متداول فرانسوي در برنامهاست. روش

  موفق برنامه  ارينمونه هاي بسو    ستيداري صنعتي نهينظر فرانسه تنها كشور سرما  نياست. البته از ا

ژاپن به  در  يا كالبدي زييرمثالً در هلند براي برنامه ي توسعه يافتها كشوره گريتوان در درا مي زيير

 و شهرسازي براي برنامه توسعه كالبدي سراغ گرفت.   نيوزارت زم ژهيو

فرانسه، به عنوان نمونه برنامه   زييبرنامه ر  زياز نوشته هاي خارجي ن  ارييگفتني است كه در بس

 ,Bowles and Whynes)بوده است    ليو تحل  هيارشادي در كشورهاي بازارگرا، موضوع بحث، تجز  زيير

1978: 159-168). 

-يم      متخذه در آن صورت    ماتيكه با توجه به تصم  ي اقتصاد و اقدامات شوراي    ليتشك  رانيادر  

  نده ي(. سابقه آ17:1383)تابش،  شده است  ريبه مفهوم اخ  يزيرسرآغاز و نطفه توسعه برنامه  رد،يگ

سند چشم انداز توسعه كشور در نهايتا  گردد و  ي پنج ساله كشور بر م  يهابه برنامه  يزيرو برنامه  ينگر

است كه براساس  ينگار ندهيو آ ک يسند با تفكر استراتژ نياول ،كه دو دهه را نشانه گرفته 1404ق اف

هركدام از    ،ياو منطقه  ي كارمل  مي با تقس  و  نيمختلف تدو  يتوسعه كشور در بخش ها  يآن محورها

مطلوب كشور   ندهيتحقق آ  يبرا  يي هاتيخود عهده دار مسئول  يها  تيكشور براساس قابل  يهااستان

دراز مدت چه   ندهيسوال كه در آ  نيابتدا با طرح ا زيبرنامه ر ،يزيربرنامه يسنت يهاوهياند. در ششده

 ستم ي و اتخاذ س  يريگ  ميتصم  يپس آنها را مبناسكند.    يالزم را م  يها  ينيب  شيپ ،  خواهد داد  يرو

 نده يكند و به درون آي حال آغاز م  طياز شرا  گر،ي كند. به عبارت دياقدام م   تيدهد و در نها  يقرار م

رود و با حضور در افق يم        ندهيابتدا به آ  زيبرنامه ر  ،يزيدر نگاه نو به برنامه ر  كهيرود در حاليم

توسعه را   يمعمار  يمشخص برا  يرهايمس  ،ينگرپس  هيبر پا  يزيبا برنامه ر  گذشته  يدبان يد  و  ندهيآ

  ي بخوبدر ايران    يزيبه تحول و تطور در نظام برنامه ر  ي (. نگاه 18- 19:  1392،  يكند )زالي م  نييتع

برنامه ريزي بودجه بخشي  ن يا  يايگو انقالب  از  برنامه دوم توسعه بعد  تا  بر    ،نكته است كه  متكي 

هاي توسعه و عمران حاكم بوده است و از برنامه سوم به بعد توجهات برنامه   مطالعات مقدماتي بخش

ي  لي( محتوا و ساختار تحل1شماره  شده است. در جدول )  شروع  ينگر   نده يو آ  يشينگاه آمابه    زانير

 است.  ياب يقابل دستدر ايران  از ابتدا تاكنون يزيربرنامه نظام

 
 حول و تطور نظام برنامه ریزی ایران  ت -1جدول شماره 
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 مقطع زمانی
عنوان  

 برنامه 

زمينه ها و شرایط 

 تاریخی و اجرایی

محتوی و ساختار 

تحليلی نظام برنامه 

 ریزی

نحوه توجه به  

رویکرد آینده 

پژوهی در فرایند  

 برنامه ریزی 

1316قبل از   

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  

 1316سال 

رويكرد مقطعي و  

 كوتاه مدت 

 

1327-

1316 

مقدمات  

برنامه اول  

 كشور 

  - تشكيل شوراي اقتصاد

كميته برنامه ريزي و  

دعوت از مشاوران برنامه  

 ريزي خارجي 

هاي عمراني در   فعاليت 

مورد متكي به درآمدهاي  

موردي و دستورات عوامل  

 قدرتمند فردي 

رويكرد مقطعي و  

كوتاه مدت مساله  

 محور 

 گرا روند 

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  

وتامين  ديدگاه كارشناسي

 خارجي مالي

برنامه ريزي بخشي با تكيه  

بر منابع تامين اعتبار و  

 تخصيص بودجه 

رويكرد مقطعي و  

كوتاه مدت مساله  

 محور  روند گرا 

1346-

1341 

برنامه عمراني  

 سوم كشور 

تحوالت تاريخي خاصي كه  

تداوم آن برنامه طلب مي  

به صورت  كرد به ويژه  

 بخشي 

برنامه ريزي بخشي متكي 

به امكانات و منابع تامين  

 اعتبار خارجي 

رويكرد مقطعي و  

كوتاه مدت مساله  

 محور  روند گرا 

1352-

1346 

برنامه عمراني  

 چهارم كشور 

پايه ريزي مباني تئوريک  

براي برنامه ريزي و برنامه  

 سازي جامع 

برنامه ريزي بودجه بخشي  

امكانات و منابع  متكي بر 

 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  

مدت با اندكي  ميان 

توجه به سناريو  

 پردازي

1362-

1357 

برنامه هاي  

انقالبي و  

 مقطعي

حضور انديشه هاي متنوع  

در زمينه سازي براي  

توسعه اي متكي بر برنامه  

 ريزي مطلوب 

هاي   نا نگاهي به آرم

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 

هاي   مقدماتي بخش

 توسعه و عمران 

 روند گرا 

 حول و تطور نظام برنامه ریزی ایران ت -1جدول شماره ادامه 

 مقطع زمانی
عنوان  

 برنامه 

زمينه ها و شرایط 

 تاریخی و اجرایی

محتوی و ساختار 

تحليلی نظام برنامه 

 ریزی

نحوه توجه به  

رویکرد آینده 

پژوهی در فرایند  

 برنامه ریزی 

1373-

1368 

برنامه اول  

 توسعه كشور 

منابع مالي  توجه عملي به 

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  

 ريزي  نظام برنامه 

برنامه ريزي بودجه بخشي  

با اتكا به منابع تامين  

 اعتبار ملي و بين المللي 

رويكرد مقطعي و  

كوتاه مدت مساله  

 محور 

 روند گرا 

1378-

1382 

برنامه سوم  

 توسعه كشور 

نظامي از برنامه ريزي با  

و  ميل به توسعه پايدار 

 آينده نگري 

با   برنامه ريزي بخشي 

و  آمايشتر به نگاهي عميق

 توسعه پايدار 

رويكرد برنامه ريزي  

جديد با توجه به  

 آينده پژوهي

1389-

1383 

برنامه چهارم  

 توسعه كشور 

برنامه ريزي هسته هاي  

متكي به   وخط دهنده 

 پروگرام هاي اجرايي 

آمايش  برنامه ريزي با نگاه 

اي  سرزمين، توسعه منطقه

 و پايداري محيطي

رويكرد برنامه ريزي  

مدت با توجه به  كوتاه 

 آينده پژوهي

1395-

1389 

برنامه پنجم  

 توسعه كشور 

نهادسازي و ايجاد  

سازوكارهاي اعمال  

در سطوح   هماهنگي

 ريزي مختلف برنامه

آمايش  برنامه ريزي با نگاه 

اي  سرزمين، توسعه منطقه

 و پايداري محيطي

رويكرد برنامه ريزي  

جديد با ديد بلندمدت  

و با توجه به آينده  

 هيپژو

1399-

1395 

برنامه ششم  

 توسعه كشور 

اعتنا به اسناد باالدستي،  

توجه به اقتصاد مفاومتي و  

 مشاركت بخش غيردولتي

آمايش  برنامه ريزي با نگاه 

اي  سرزمين، توسعه منطقه

 اجرايي شدن برنامه و 

جامع نگر با رويكرد  

توجه به موضوعات  

 خاص 

 1398نگارندگان،  ( و 372: 1378)بهزادفر، 

 

 . روش تحقيق3

ها  پرسشنامه استفاده شده و  يدلف  يهاک يتكنگيري از  با بهرهاطالعات از پرسشنامه و    جهت اخذ

  تكميل گرديده است.  احاطه دارند  ياريزي كه به مسائل توسعهمتخصصين توسعه و برنامهتوسط  صرفاً  

تشكيل شده   يبر اين اساس، جامعه آماري اين تحقيق از تركيب دو گروه از خبرگان دانشگاهي و ادار

و سوابق پژوهشي در زمينه   يزيرگروه اول: اساتيد دانشگاه كه داراي تخصص در رشته برنامه.است
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نامه، برگزاري و مشاوره رساله و پايان    هنمايي مرتبط با موضوع تحقيق اعم از نگارش مقاله، كتاب، را

كه داراي سابقه در سمت مدير ارشد يا    يدوم: خبرگان حوزه ادار  گروه بوده اند.  سمينار و كنفرانس  

.  اندبودهسال سابقه مفيد كاري و تحصيالت كارشناسي و باالتر    5حداقل    با   ،يزيركارشناس برنامه

هاي هدف و تركيبي از روشاعضاي پانل دلفي براي اين پژوهش به صورت نمونه گيريِ غيراحتمالي  

نفر از افراد واجد شرايط برگزيده شدند. براي جمع آوري    33برفي به تعداد    گلولهدار يا قضاوتي و  

 ي هامولفهبسته،  محتواي در قالب پرسشنامهبا استفاده از روش تحليلاز استانها،    کياطالعات در هر

با    ي شمالياستانهاپژوهي  از عدم توجه به آيندهناشي  يامنطقه  يزيرنظام برنامه  يهابيآس  درمؤثر  

دور    در.  د يگرد  خذ احاطه داشتند ا  ياريزي كه به مسائل توسعهمتخصصين توسعه و برنامه  از  شپرس

صورت كه   نيد. به اي انجام گرد  مولفه هاي موثر حاصل از مرحله اول دلفي  يبند  تي، اولويدوم دلف 

ها به  نيمهمتر  يي و شناسا   ي بند  تياولو  يشده و برا  ي ل جمع بندمجموع موارد مطرح شده در دور او

  انيپاسخ گو  د. در دور دوم، يارائه گرد  ينظرخواه  يكننده برااز كارشناسان شركت  ي تعداد محدودتر

  تياولو تيمشخص كردند تا در نها ي ازدهيامت قياز طر گريكد ياز عوامل را بر  کيمتقابل هر  راتيتاث

متقاطع از جمله   ليمختلف تحل  يهاروش  يريكارگبه   با    در مرحله آخرمسائل مشخص شد.    يبند

انجام كار  روش    .استخراج گرديدمورد نظر    جيمک، نتا  کيم  و با استفاده از نرم افزار  يساختار  ليتحل

  يينظر را شناسا  حوزه مورددر    مهم  ي هامولفه  و   رها يكه ابتدا متغانجام شد    گونهنيافزار بدنرم  نيابا  

با حوزه مربوطه   رهايمتغ  نيا  انيارتباط م  زانيوارد نموده و م  ،اثرات  ل يتحل  سيها را در ماترو سپس آن

موجود   ي رهايسطرها بر متغموجود در    يرهايمتغبا توجه به اينكه  .  دشداده    صيتوسط خبرگان، تشخ

  ر يرپذيثأ ها، تستون  يرهايو متغ  رگذار يثأ ت  سطرها،  يرهايمتغ  بيترت  نيبد   ، گذارند  ريها تاثدر ستون 

 . (Godet, 2006 :189)باشنديم

 

 معرفی محدودة مورد مطالعه  .  4

  قه يدق  35درجه و    38تا    هيثان50و  قهيدق  46درجه و  35  نيكشور و ب ي منطقه در بخش شمال  نيا

  ي طول شرق  هيثان39و    قهيدق13درجه و56تا    هيثان  43و  قهيدق31درجه و  48و  يعرض شمال  هيثان50و  

از جنوب   به كشور تركمنستان،و    ياز به استان خراسان شمالدر شرق  منطقه    نياست. ا  دهيواقع گرد

محدود    ليخزر و استان اردب  اييازغرب به در  و زنجان و  نيتهران، البرز، قزو  سمنان،  يهاانبه است

موقعيت منطقه مورد مطالعه نشان داده   1شماره    در نقشه  .(1393)گزارش توسعه استانها ،    شوديم

 .شده است
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 محدوده مورد مطالعه ، استانهای ساحلی شمالی  -1شکل شماره 

 . 1398سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيالن، GISمنبع : واحد 

 

 ها و بحث . یافته5

اي محدوه مورد مطالعه، در مرحله نگري در مطالعات منطقهرويكرد آيندهبا توجه به لزوم بررسي  

ساحلاول   منطقه  اندازكالن  توسعه    شمال   يچشم  و  آمايش  امور  در  بحث  مورد  موارد  براساس  كه 

 اي سازمان برنامه و بودجه كشور به صورت زير تدوين شده است احصا گرديد: منطقه

پا  افتهيسعه  است تو  يامنطقهمنطقه ساحلي شمالي،   ا  تي با هو  داريو  ـ اسالمي،    رانييبومي و 

دانش بنيان و    پيشرفته،  يهايفناور  هيبرپا  ،ياقتصاد چند بعد  يدارا  ران،يدروازه فراملي در شمال ا

بازرگاني    يكشور، برخوردار از صنعت مدرن، خدمات برتر با تأكيد برگردشگر  يي حامي امنيت غذا  نوآور،

-امن با مردمي  يامنطقه  كپارچهي  يزيرمتعادل و متوازن با برنامه  يي خارجي در سازمان فضا  وداخلي  

اجتماعي منسجم )سازمان برنامه    واز رفاه و منزلت اجتماعي در نظام فرهنگي   سالم، بانشاط و برخوردار

از جمله طرح ها و برنامه هاي بلندمدت منطقه ساحلي شمال طرح مديريت  (. 1394بودجه كشور، و 

طرح   اين  است.  كشور  ساحلي  نواحي  اقداماتيكپارچه  جمله  و    ي از  بنادر  سازمان  توسط  كه  است 

ه . ادامديبرنامه سوم مرحله نخست آن به اتمام رس  انيو از برنامه سوم توسعه آغاز و تا پا  يرانيكشت

قانون برنامه چهارم، سند   63  ژهيو به و   34،  28،  23طرح در برنامه چهارم توسعه به پشتوانه مواد    نيا

ك  يسامانده  نتا  يها افتهي  شور،سواحل  به خصوص  مطالعات  نخست  مرحله  از  از    جيحاصل  حاصل 

توان گفت   يشده است كه م  يتيري مد  هيناح  4  ي كه منتج به معرف  يحدود و ثغور مناطق ساحل   يبررس

منطقه پرداخته است   نيا يتيريبه اصالح روند مد شتريب يمنطقه توجه شده ول ينگر ندهيبه آ ياندك



 1399 زمستان، پنجمی بيست و مطالعات ساختار و کارکرد شهری، سال چهارم، شماره.... ................... 144

 

اي انجام شده در خصوص  از اين منظر با توجه به مطالعات منطقه  (. 8:    1385كبريايي ،  و    دانه كار)

ها هاي اين استانريزيبرنامه       پژوهي درهاي ساحلي شمال، رويكرد آيندههاي توسعه استانبرنامه

 گردد. دسته بندي مي   2در قالب جدول شماره 
 

 رویکرد آینده پژوهی در مطالعات منطقه ای با توجه به توان اجرایی استان های شمالی  -2جدول شماره 

 برخی از پتانسيل های استانهای شمالی
منطقه در مطالعات مد نظر  یپژوه ندهیآ کردیرو

 استان های شمالی یا
ممتاز به لحاظ استقرار در كنار   تيموقع  -

  طيشرا  ، يياي خزر و برخورداري از منابع در اي يدر
 يعيو عرصه هاي طب يميمناسب اقل

و   يدر سطح مل يتيترانز  و يكيلجست ،يقطب تجار ـ
 ي فرامل

مناسب گسترش   نهيرخورداري از زمب  -
  سم،يبر اكوتور   ديگردشگري با تاك  نيصنعت نو 
  تيو سالمت با توجه به ظرف يخيتار  گردشگري 

 هاي بالقوه.

در   يمتنوع و گوناگون گردشگر يكاركردها  يدارا ـ
با بهره   ي(جهانگرد)  يو فرامل ي( رانگردي اي) مل اسيمق
  يو پهنه ها ا ي سواحل در  ا،ي در از  داري پا و نه يبه يريگ

 .يو فرهنگ يخي اماكن تار  ،يو مرتع يجنگل

  وحش، ات يهاي ح ستگاهيز  رينظ يعيآثارطب -
ها،   القييو مهاجر،   يهاي پرندگان بوم ستگاه يز

 ي آب هاي معدن  ،يعيهاي طب خچالي غارها و 

  نه يبه يريبا بهره گ دار ي پا ستيز  ط يبرخوردار ازمح  ـ
و باز   اءيبر حفظ، نگهداشت، اح  هيباتك  ه،ي ازعناصر پا

 .جنگل ها، مراتع و منابع آب و خاك ينيآفر
  ار يخاو د يمراكز تول ن يبرخورداري از بزرگتر  -

پرورش   تيدركشور و ظرف ارييخاو  ان يماه ديو ص
و بنادر   يالتي ش عيو امكان توسعه صنا  انيماه

 .ادييص

  يبر فناور يمبتن افتهيتوسعه   صنايع شيالتي  يدارا ـ
و   يطيمح ستيز ي استانداردها شرفته، يو پ ني نو يها

 .ها ت يظرف يبر استفاده از تمام ديتاك

  تيهاي مناسب توسعه فعال رساختيوجود ز  -
و   يليتبد  عيصنا  نه يدر زم ژه يبه و  يهاي صنعت

چوب و   عي بر صنا  د يبخش كشاورزي با تاك يليتكم
 آالت كشاورزي.  ن يو ماش يكاغذ مصنوعات چوب 

محصوالت و   ديدرتول افتهيتوسعه   يكشاورز  يدارا ـ
و   ي درسطح مل يو رقابت ينسب  تي مز ي دارا ي كاالها

  خاص،ي صنعت اهانين،گيپروتئ ديتول ي اصل  قطب ،يفرامل
محصوالت   دي كشورو توان تول ينتيز  ي هاوگل يداروئ 

 .خزر ياي در حوزه در ژهيبه و ينيفراسرزم

وابسته به   ع ياز صنا ارييامكان گسترش بس -
 كشاورزي 

 نيشيو پ  ن يپس عيكامل صنا  ره يبرخوردار از زنج ـ
 .يبخش كشاورز ي ها تيمدرن مرتبط با فعال

با توجه به وجود   ي توان ارائه خدمات آموزش -
متعدد آموزش   مراكز ،يدانشگاه هاي معتبر دولت
 ي عال

  ارتقاء ،ياديبن  يپژوهش ها ،يدر توسعه علم شرويپ ـ
ارائه   و يو فناور يو كاربرد ي توسعه ا قات يدهنده تحق

و   يو سالمت در سطح مل يكننده خدمات آموزش عال
 ي فرامل

 و اقتصادي ژهي برخورداري از مناطق آزاد و و -

گمركات استان درسطح منطقه اي و  ت يفعال
 منطقه اي  فرا

  يسهم درخور و مناسب، در مبادالت بازرگان   يفايا -
 ،ياقتصاد  ژهيمناطق آزاد و و  ت يكشور با محور  ي خارج

جاده هاي   و ي الملل نيوجود فرودگاه هاي ب  -
 در دست اتمام سراسري  يليخطوط ر ترانزيتي و 

 ر د  افتهي توسعه  يبرخوردار از كانون ها  ـ
بنادر نوشهر،  ) حمل و نقل  يالملل  نيب   يدورهايركريمس
  ( وشانيآستارا، خواجه نفس و گم   ، يانزل رآباد،يام

  شرفتهيپ ي ترابر ياز سازه ها  ي ريآسان با بهره گ يدسترس
 يي.ا يو در ييهوا ،يلير  ،يجاده ا يدر شبكه ها

 1398منبع : جمع بندي مطالعات منطقه اي استان هاي شمالي، 

 



 145...... .................. ای منطقه یزری نظام برنامه ندیدر فرا پژوهی ندهیآ کرد روی فقدان بر موثر عوامل یبررس

 

 

 

هاي شمالي گرچه  هاي اجرايي مطالعات آمايش استانگذاري و سياسترسد هدف اينک به نظر مي

هاي توسعه اخير كشور )با تاكيد بر برنامه پنجم و  به توان اجرايي توجه كرده است، ليكن در برنامه

هاي منطقه ساحلي  ترين اشاره اي به پتانسيلهاي كالن، كوچکششم توسعه كشور( در هدف گذاري

از اين رو با  يد گفت بدون توجه به اهداف تعيين شده در اسناد باالدستي  درياي خزر، نشده است. 

استانهاي توسعه( نمي)برنامه اي  پژوهي در مطالعات منطقه  آينده  با  متناسب  اهداف  به  هاي توان 

 ساحلي شمالي دست يافت . 

براي بررسي و تحليل عوامل    ه در بخش مباني نظري و روش دلفي، بر اساس مباحث مطرح شد 

و به تبع آن در    يشمال   يدر استانها  يزيبر نظام برنامه ر  توجه به رويكرد آينده پژوهي موثر در عدم  

، مهم ترين متغيرهاي موثر براساس خروجي روش دلفي جمع بندي گرديد. از ميان جميع موارد  كشور

ارتباط و مبهم و انجام اصالحات ها، حذف موارد بيمطرح شده در دور اول، پس از تركيب هم پوشاني

در استانهاي شمالي    يمنطقه ا  يزيرنظام برنامه  يشناس  بيآسمتغير تأثيرگذار بر    34الزم، در نهايت  

 به آنها اشاره شده است.   2كشور استخراج شد كه در جدول شماره 

 
در  یامنطقه یزیرنظام  برنامه ندیدر فرا یپژوه ندهیآ کردیعدم توجه به رودالیل   -2جدول شماره

 و به تبع آن در کشور یشمال یاستانها

نظام   عوامل موثر در عدم توجه به رویکرد آینده پژوهی در خالصه عنوان  ردیف 

   یشمال یاستانها یزیبرنامه ر

 ي و منطقه ا ي مل يها يز يمتمركز بر برنامه ر تسلط نظام آمرانه و متمركز  آمرانه و  يزي تسلط برنامه ر 1

 توسعه    ي با برنامه ها  ياو منطقه يمل ي هايزيارتباط  برنامه ر  عدم ي زيارتباط سطوح برنامه ر  عدم 2

 توجه به سناريوهاي احتمالي در آينده  عدم احتمالي در آينده   سناريوهاي 3

 ريزي كالن كشور با برنامه هاي توسعه عدم تطابق زماني نظام برنامه  ي تطابق زمان  عدم 4

فني سياستگذاران و برنامه ريزان در انتخاب اهداف و ابزار   اشتباهات  ابزار اجراي برنامه ها اهداف و  5

 اجراي اين برنامه ها 

 ي الملل ن يب  ياقتصاد ي قدرتها اي نيروهاي خارجي   دخالت  ي الملل  نيب   ياقتصاد يقدرتها 6

 عظيم سرمايه گذاري جامعه ايران در منابع انساني  حجم انساني  يروهايمنابع و ن  نيتام 7

 نهاد برنامه ريزي در مفاهيم و كاركردهاي راهبردي   فقر كاركردهاي راهبردي 8

 و اهداف برنامه  ها است ي قدرت مديريت مركزي بر  س اعمال مديريت مركزي  قدرت  9

 بودن  نظام  برنامه ريزي توسعه   متمركز نظام  برنامه ريزي توسعه    تمركز 10

 موثر پروژه ها  ياب يفقدان نظام ارزش موثر  ياب ينظام ارزش  فقدان 11

هاي كارشناسي واطالعاتي در سطوح منطقه  نارسايي منابع و كمبود هاي كارشناسي  نارسايي 12

 اي ومحلي برنامه ريزي 
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در   یامنطقه یزیرنظام  برنامه ندیدر فرا یپژوه ندهیآ کردیعدم توجه به رودالیل  -2جدول شمارهادامه 

 و به تبع آن در کشور یشمال یاستانها

نظام   عوامل موثر در عدم توجه به رویکرد آینده پژوهی در خالصه عنوان  ردیف 

   یشمال یاستانها یزیبرنامه ر

 و تنوع نژادي، قومي و فرهنگي تعدد نژادي، قومي و فرهنگي  تنوع 13

 از سطح ملي به منطقه اي  ار ياخت ض يتفو عدم ار ياخت ض يتفو عدم 14

 نهادهاي نظارتي در سطح منطقه اي  فقدان نهادهاي نظارتي   فقدان 15

 ها  يزي و كل نگر بودن برنامه ر جامع ها  يزي بودن برنامه ر  جامع 16

 ها به  نيازها، منابع، توانائي ها و ... مخاطبان  يزيتوجه برنامه ر  عدم ها به نيازها،  يزي رتوجه برنامه  عدم 17

 بودن تخصيص منابع دربخش دولتي  غالب منابع دربخش دولتي  تخصيص 18

 وابستگي مالي پروژه ها به درآمدهاي نفتي ي نفت  يبه درآمدها يوابستگ 19

 منابع  نيدر تام يبخش خصوص   يها بودن مشاركت  ناموفق ي بخش خصوص ي ها مشاركت  20

 برنامه ها  ليوجود نظام كارشناسي قوي و متخصص در تفص عدم ي كارشناس ضعف  21

 هماهنگي ميان بخش هاومناطق  همسازي و فقدان مناطق  و ميان بخش ها  هماهنگينا 22

بموقع آئين نامه ها و    ني تدو عدم 23

 مقررات اجرايي 

 بموقع آئين نامه ها و مقررات اجرايي آن توسط دولت   ني تدو عدم

تعاريف و حد مرزهاي قانوني يا عرفي روشن براي دخالت   فقدان تعاريف و حد مرزهاي قانوني  فقدان 24

 قواي مختلف يا اجزا مختلف قوه مجريه 

انطباق و انسجام الزم مجموع قوانين و مقررات حاكم بر برنامه   فقدان قوانين و مقررات   انطباق 25

 ريزي توسعه در ايران 

 ها و پروژه ها  اقتصادي بودن طرح  غير ها  اقتصادي بودن طرح  غير 26

 نظارت بر اجراي برنامه هاي توسعه در ايران  ستميس فقدان اجراي برنامه ها  يناكارامد 27

ميان برنامه ريزي توسعه با برنامه ريزي اداري، سياست   ناهماهنگي با برنامه ريزي اداري    ناهماهنگي 28

 گذاري و ارزي 

 برنامه ريزي اقتصادي بخشي  حاكميت  بخشي اقتصادي ريزيبرنامهحاكميت  29

 . واجراييريزيبرنامهمراجع  ميانواختياراتوظايفتقسيمبودنبخشي  بودن وظايف واختيارات   بخشي 30

 موثر  يها NGOو  يمحل يهافقدان نهادهاي محلي، تشكل نهادهاي محلي   فقدان 31

 ي در مطالعات منطقه ا يمنطقه ا داريتوجه به توسعه پا  عدم دار يتوجه به توسعه پا  عدم 32

 ها پروژهشروعاي مسئولين در  اي و نقطه نگرش هاي بخشي، جزيره    يا  رهي،جز يبخش  يها نگرش  33

 عدم پويايي نظام برنامه ريزي منطقه اي  ي زي نظام برنامه ر يي اي پو عدم 34

 1398، انمنبع : خروجي روش دلفي، جمع بندي پژوهشگر
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براي ورودي    2تاثيرات متقابل عوامل مندرج در جدول شماره    34*34پس از اين مرحله ماتريس  

شود. دلفي توسط متخصصان صاحبنظر منطقه تكميل مينرم افزار ميک مک تشكيل و در دور دوم  

اي  دهد عوامل انتخاب شده تأثير زياد و پراكندهدرصد است كه نشان مي  5/82درجه پرشدگي ماتريس

از وضعيت ناپايداري برخورداربر همديگر داشته از مجموع    اند و در واقع سيستم   1156بوده است. 

ماتريس،   اين  در  ارزيابي  قابل  بر   202رابطه  عوامل  است كه  اين معني  به  و  بوده  عدد صفر  رابطه 

از همديگر تأثير نپذيرفته درصد كل حجم    18اند كه اين تعداد نزديک به  همديگر تأثير نداشته يا 

بار    2هاي آماري با  ماتريس را به خود اختصاص داده است. از طرف ديگر ماتريس براساس شاخص

داده بهينچرخش  و  مطلوبيت  از  باالي    99شدگي    ه اي  روايي  از  حاكي  كه  بوده  برخوردار  درصد 

هاي آن است. نمودار موقعيت متغيرها در خروجي نرم افزار ميک مک براي عوامل پرسشنامه و پاسخ

 باشد: مي  2ماتريس تاثيرات متقابل بشرح شكل شماره  حاصل از 4مندرج در جدول شماره 

 

ليل ماتریس تاثيرات متقابل در نرم افزار ميک مک)اثرات  موقعيت متغيرها پس از تح -2شکل شماره 

 مستقيم (

 . 1398و خروجي نرم افزار ميک مک،  انمنبع : محاسبات پژوهشگر 

 

  يهاستمينام سشده، كه به  في مک در مجموع دو نوع از پراكنش تعر  کيم  ليو تحل  يشناسدر روش

س  داري پا س  داري ناپا  ي هاستميو  در  هستند.  متغ  دار،يپا  ي هاستميمعروف   Lصورت  به  رهايپراكنش 

باال هستند.         يريپذر يتاث  يدارا  يباال و برخيگذارريتاث  يدارا  رهايمتغ  يبرخ  ي عنياست؛    يسيانگل

  يرهاي: متغالف               ؛قابل مشاهده استبه شرح ذيل    ريدر مجموع سه دسته متغ  دار، يپا  ستميدر س

متغ  ؛مستقل  يرهاي(؛ ب: متغيدي)عوامل كل  ستميبر س  گذارريتاث  اريبس   ستميس  يخروج  يرهايج: 

 .(جهينت يرهاي)متغ
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وضوح قابل ارائه است. كامل مشخص و نقش آن به طور از عوامل به کيهر   گاهيجا ستم،يس نيا در

در    رهايمتغ  دار،ي ناپا  ستمياست. در س  داريپا  ستمياز س  تردهيچيپ   ت،يوضع  دار،يناپا  يهاستم يدر س

قطر محور  پراكنده  يحول  ب  رها متغي  و  اندصفحه  حالت  مواقع  اكثر  تاث  ي نينابيدر  و    يرگذارياز 

در اين  .  كند يمشكل م   اريرا بس  ي ديعوامل كل  يي و شناسا   يابيكه ارز  دهند يرا نشان م   يريرپذيتاث

سيستم ناپايدار، وجود عوامل تأثيرگذار با درجه باال در  با توجه به شناسايي سيستم به عنوان  پژوهش  

پايدار زيرا اين محل بيشتر در سيستم   ،غربي كم خواهد بود اليه نمودار در سمت شمال منتهي هاي 

شوند كه حاكي  داراي متغيرهايي است با اين حال چندين عامل در نزديكي اين منطقه نشان داده مي

 نمودار   يكه در گوشه سمت راست باال  ييرهايسيستم است. متغكل  ها برآن  كالناز توان تأثيرگذاري

ن  رهايمتغ  گريبه د   ي وابستگ  ا ي  ير يرپذيتأث  نيشتريب  رند،يگيم  قرار بر    يرگذاريتأث  نيشتريب  زيو  را 

در واقع شاخص    رهايمتغ  نيشود. اياعتماد گفته م  يرهاي، متغرهايمتغ  نيدارند. به ا  گريد  يرهايمتغ

را جذب    راتيبه سرعت تأث  گريد  ي رهايبه متغ  يوابستگ  ليبه دل  رايهستند ز   ستميس  کيدر    يداريناپا

 ي گذارريسرعت تأث  ، گريدانيبه ب . دهند يرا انتقال م   راتيبه سرعت تأث يرگذاريتأث ليبه دل  و   كنند يم

داشته   ستميس  يداري برهم زدن ناپا  يبرا  ييباال  تيشود كه قابلي، سبب مرها يمتغ  نيا  يريرپذيو تأث

 باشند. 

 

 

 نقشه روابط مستقيم بين متغيرها -3شکل شماره 

 1398و خروجي نرم افزار ميک مک،  انمنبع: محاسبات پژوهشگر
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 نقشه روابط غير مستقيم بين متغيرها -4شکل شماره 

 . 1398و خروجي نرم افزار ميک مک،  انمنبع: محاسبات پژوهشگر

 

عدم توجه به موثر در  عواملنيشود در مهمتريمالحظه م  4و3شكل هاي شماره  كه در  همانگونه

بخشي به    عامل حاكميت برنامه ريزي اقتصادي  ي؛امنطقه  يزيرنظام برنامه  پژوهي دررويكرد آينده

(،   ينگر  نده ي)آ  ندهيآ  ياحتمال  يهاوي، عدم توجه به سناربيعامل و پس از آن به ترت  نيتريديعنوان كل

ها و متمركزبودن نظام برنامه  برنامه  ياجرا  ياهداف و ابزارها  ،ياو نقطه  يارهيجز  ، يبخش  يهانگرش

 باشند.  يتوسعه م يزير
 

 . نتيجه گيری 6

  ب يآسعامل اصلي بعنوان عوامل كليدي مؤثر بر   5عامل بررسي شده در اين پژوهش،    34از ميان  

ي تطبيق داده شده است. اين متغيرها داراي دو ويژگي مشترك  ا منطقه  يزينظام برنامه ر  يشناس

ا نيز تأثيرگذاري باال و تأثيرپذيري باال هستند و هر عملي بر روي اين متغيرها بر روي ساير متغيره

وغيرمستقيم آنها بر روي عوامل  مستقيمواكنش و تغييري را ايجاد خواهد كرد. پس از بررسي تاثيرات

نيز بررسي گراف ترين متغيرهاي تاثيرگذار در استانهاي ساحلي شمالي  عامله اصليهاي تک ديگر و 

 عبارتند از : 

ابزارها  - و  ها  ياجرا  ياهداف  نظام    -  ،برنامه  بودن  به   -توسعه،    يزيربرنامهمتمركز  توجه  عدم 

-حاكميت برنامه  -   ،ياو نقطه  يارهي،جزيبخش  ي هانگرش  - (،  ينگر  نده ي)آ  نده يآ  ياحتمال  يهاويسنار

 ريزي اقتصادي بخشي
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 رتبه بندی عوامل کليدی تاثيرگذار )مستقيم و غير مستقيم(   -2جدول 

 عوامل کليدی   رتبه

 )تأثيرات مستقيم( 

 عوامل کليدی 

 )تأثيرات غيرمستقيم(  

 اهداف و ابزارهای اجرای برنامه ها   برنامه ريزي اقتصادي بخشي حاكميت  1

 عدم توجه به سناريو هاي احتمالي آينده  2

 )آينده نگري(   

 متمرکز بودن نظام برنامه ریزی توسعه

عدم توجه به سناریو های احتمالی  ي و نقطه ا يا  رهي،جز يبخش  يها نگرش  3

 آینده 

 ) آینده نگری ( 

 یو نقطه ا یا رهی،جزی بخش یها نگرش  اهداف و ابزارهاي اجراي برنامه ها  4

 ناکارآمدی اجرای برنامه ها متمرکز بودن نظام برنامه ریزی توسعه 5

 . 1398ماخذ: خروجي تحليل ميک مک، 

 

حاكميت برنامه ريزي "عوامل پيشران شامل؛     MICMACافزاردر واقع با استفاده از خروجي نرم  

  نده يآ  ياحتمال  يها  ويعدم توجه به سنار،  هابرنامه  ياجرا   ياهداف و ابزارهاانتخاب    ،اقتصادي بخشي

شناسايي شدند كه اين متغيرها مهمترين   "توسعه  يزيمتمركز بودن نظام برنامه رو    (ينگر  ندهي)آ

ي هستند كه نقش به مراتب بااليي را  امنطقه  يزيرنظام برنامه  يشناس  بيآسبازيگران تأثيرگذار بر  

و  اي در گذشته  هاي منطقههاي طوالني تهيه برنامهبررسي نتايج حاصل از تجربهكنند. اينک  ايفا مي

از تحليل داده پژوهشنتايج حاصل  اين  برنامهنشان مي  ها در  به علت وجود سيستم  ريزي  دهد كه 

اي همواره تحت  ريزي منطقه ريزي بخشي، برنامهريزي كالن اقتصادي و برنامه  مركزي و تسلط برنامه

در   ينگر  يسبب بخش  كهشده  قرار داشته و در جهت آنها هدايت مي  شيهاي كالن و بختأثير برنامه

  يهابدون توجه به اهداف برنامهاز طرفي  شده است.    ييگرا  نديراف  يبجا  ييگرا  جهيو نت  يزيبرنامه ر

ريزي اقتصادي بخشي در حاكميت برنامه.  افتيدست    يتوان به اهداف مطالعات منطقه ا   يتوسعه نم

مي  دو نكته  به    ارتباطكه در اين  بوده  هاي بين بخشي  مشخص نبودن مكانيسم تلفيق برنامهناشي از  

تفكيک    و  هاي اجرايي به طور دقيق مشخص نشدهها و دستگاهز ميان بخشمر  كرد: يكيتوان اشاره  

ين  يمعيارها و ضوابط الزم براي تعدومي اينكه  و    است،ها دقيق انجام نگرفته  وظايف بين اين دستگاه 

 (. 125 -128: 1393)قاضي زاده فرد،  بيني نشده استها پيشها در بين بخش اولويت

توسعه داللت بر اين دارد كه اجراي برنامه مورد نظر   يهانگاهي گذرا به اهداف برنامهدر واقع  

شود كه در آن رشد و توسعه اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي  سبب ايجاد يک مدينه فاضله مي

اين    در حاليكهيابد.  ل آن در جامعه تحقق ميبه ميزاني خواهد بود كه توسعه يافتگي به معناي كام

نگرش بسيار آرمان گرايانه است كه مثال ظرف مدت پنج سال يا حتي بيشتر بتوان معضالت كشوري 

ويژه ساختارهاي  با  كه  زمينهرا  در  يافتگي  توسعه  لحاظ  از  تكنولوژيک، اي  اقتصادي،  مختلف  هاي 
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 ي تا در رديف كشورهاي توسعه يافته قرار گيرد. از طرفسياسي، اجتماعي و ... روبه روست، تغيير داد  

تا زماني   بنابراينآن است.  يريناپذ ينيب  شيپ  نده،يبا آ ييارويمعاصر در رو زانيچالش عمده برنامه ر

توسعه،    هايهو مقررات ناظر به برنام  قوانين  تدبير اقتصادي، يعني جايگاه سه قوه و روابط آنها،  نظام  كه

مناطق كشور و سازوكار مشاركت    و  هاي اقتصادو سازوكارهاي هماهنگي بين بخش  نظارت  ريزي،برنامه

نظام  هاي  ها و هزينهتالش  نكند،  ريزي، كنترل و نظارت، ارتقا و شفافيت پيداهبرنام  مردم مناطق در

زي يک طبقه بندي كلي، نظام برنامه ري  در.  چنداني نخواهد داشت  ۀنگري، بازد  آيندهو  ريزي  برنامه

را مي ناظر،  ايران  طراح،  سياستگذار،  اول، قسمت  دانست:  عمده  دو قسمت  شامل  و  توان  ارزشياب 

 (.  73:1391ورمزيار،و  گزينش گر؛ دوم، قسمت پيشنهاد دهنده و اجرا كننده )جهانگرد

انجام   ريزيهايي كه در آن برنامهريزي )از باال به پايين يا پايين به باال( و مقياسرويكردهاي برنامه

انواع استاندارد هايي كه در هر رويكرد و  هاي منطقهشود )از برنامه ريزيمي اي گرفته تا محلي( و 

يک فرايند       گيرد، همه اين موارد با يكديگر مرتبط هستند و بايد درمقياس مورد استفاده قرار مي

جايگزين و  ريزي بايد از سناريوهايمنسجم شرح داده شوند. همچنين براي تركيب اين دو نوع برنامه

 در اين راستا (  (Pissourios,2014:96 ريزي استفاده شودهاي ارزيابي آنها يا ساختار مناطق برنامهروش

دولت  ي مال  نيتأم بخش  از هر دو  و  و خصوص  ي استفاده  بمشارك  شيافزاي    و   منطقه  ينهادها  نيت 

   .(Fox al et.2012 :12)ي مفيد خواهد بود جمع ي هاتيتوسعه فعال يبرانهادها   نياستفاده از ا

 

 پيشنهادات

 رسد: براي اصالح فرايند فعلي نظام برنامه ريزي پيشنهادات زير راهبردي و كاربردي به نظر مي

-قانون اساسي تعيين سياست  110كشور به استناد اصلريزي فعلي  با توجه به اينكه در نظام برنامه

اي كلي نظام برنامه ريزي از سوي مقام معظم رهبري و با مشورت شوراي تشخصيص مصلحت نظام ه

ها  كلي برنامه هاي عمراني توسعه ) توسعه ميان مدت (، تعيين خط مشيگيرد. تعيين اهدافصورت مي

وص چارچوب كالن برنامه در شوراي اقتصاد و هيات  هاي برنامه و تصميم گيري در خص و سياست

از سوي وزارتخانه برنامه  پيشنهاد  برنامهوزيران تصويب و  تاييد  و  نيز در كميتهها و بررسي  هاي  ها 

ريزي و تصويب آن در مجلس شوراي اسالمي است. اينک با توجه به لزوم بازنگري در  مشترك برنامه

ريزي كشور در سه سطح ملي، منطقه اي و استاني و در  جايگاه اركان نظام برنامهريزي،  فرايند برنامه

گانه برنامه ريزي شامل؛ هماهنگي، برنامه ريزي، اجرا و نظارت، بصورت شكل شماره پنج   4مراحل  

 گردد: پيشنهاد مي 
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 پيشنهاد جایگاه و نقش ارکان نظام برنامه ریزی کشور  – 5شکل شماره 

 

ريزي كشور در فلوچارت فوق پيشنهاد داده شده ) شكل  راتي كه در اركان نظام برنامهاينک تغيي

 باشد: (، نسبت به وضع موجود بشرح زير مي1شماره 

ها الزم است  كميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسالمي در مرحله هماهنگي و تدوين برنامه ✓

 اي را در نظر داشته باشند. اهداف توسعهوارد شوند و احكام و قوانين الزم براي الزامات تحقق 

-ظرفيت    ها و  ريزي، بخصوص در بخش آينده نگري و پيش بيني چالشدر بخش محتواي برنامه ✓

پتانسيله از  استفاده  با  كشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  است  الزم  كشور،  روي  پيش  مركز اي  هاي 

 هاي توسعه و آينده نگري ورود پيدا كند.  پژوهش

اي  سرزمين و شوراي هماهنگي توسعه منطقهعالي آمايشدر مرحله تدوين احكام برنامه، شوراي ✓

 الزم است اهتمام جدي داشته باشند و برنامه ريزي از پايين به باال نيز صورت گيرد.

هاي مختلف، الزم است نيل  بخش  در بخش اجرا و نظارت در سطح ملي، وزارتخانه ها با هماهنگي ✓

 به اهداف توسعه اي را با رويكرد آينده پژوهي دنبال نمايند. 

هاي توسعه، از طريق مراجع  اي و استاني الزم است ارزيابي و پايش عملكرد برنامهدر سطح منطقه ✓

برنامه هاي    ها با شكل گيري نهاد پايش و ارزيابيقانوني ذيربط همانند سازمان برنامه و بودجه استان

 توسعه، مد نظر قرار گيرد.
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اي قبل از تصويب و ابالغ برنامه هاي توسعه، الزم است هماهنگي  شوراهاي هماهنگي توسعه منطقه ✓

الزم را براي تدوين اسناد برنامه و احكام مندرج در آن، با دعوت از استانداران و روساي سازمان برنامه  

اي داشته باشند، تا امكان تحقق سناريوهاي احتمالي  منطقهو بودجه و ساير اعضاي شوراي هماهنگي  

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  

-هاي توسعه و آيندههاي توسعه كشور، تحول در وظايف مركز پژوهشدازهاي برنامهاهداف و چشم ان

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 

 هاي توسعه يا بازنگري آنها از اين امكان بهره جست.تدوين برنامهبايد در 
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