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چکیده مقاله           اطالعات
«ایی منطقه ارائه الگوی توسعه »و    «هابرنامه و    ها طرح   شناسیآسیب»در پژوهش حاضر دو مفهوم   

قالب   شناسایی  در  مورد  خارجی  و  داخلی  مطالعات  سطح  در  کتب(  رساله،  طرح،  و  گزارش  )مقاله، 

. در اندشده استخراج رها و نقاط قوت و ضعف هر سطح از مطالعات ها، متغیّیافتهاست و اهم  قرارگرفته

روش  و  کیفی  از شیوه  پژوهش  بهره    -)توصیفی    این  و    شدهگرفته تحلیلی(  توجّ است  به  با  اسناد  ه 

وجمع جهت  ای،  کتابخانه موجود  بندیطبقهآوری  از    ی آور جمع   ازیموردنهای  داده  دانش  سپس  و 

و    هایروش  متغیّ  که  شدهاستفادهاسنادی    یهال یتحلتحلیل محتوا  اهم  داد  نشان  رهای مورد  نتایج 

شامل    تأکید خارجی  و  داخلی  مطالعات  توسعهتحرّدر  و  سامان  ی ک  و  در  متمرکز  الگوی  فضا،  دهی 

های الگو )اصول، چارچوب، فرایند مدیریت الگو، پایش و ارزیابی(، هماهنگی  مؤلفه مشارکت حداقلی،  

زیر  مترقی، استفاده از توان  مناطق جادیا، یاو منطقهشهری  یهای توسعه و اقدامات توسعهبرنامه در 

پتانسیل  یکپارچهبرای    مناطق از شهرها جهت شکوفایی  و...  هاآنسازی، پشتیبانی  رقابت  افزایش   ،

قوت  مهم   است.بوده   نقاط  ظرفیت    برآمدهترین  شامل  مطالعات  فعالیتسازینظریه از  های ، 

نزدیکی    یارشتهنیب اجرایی،  حوزهاین حوزه،  و  و  استانیی  هزینه   -درآمد  نظام  طراحیهای فکری 

بهبود  اجرای  بر   تأکید از  استان  بین  هایتعادل  روند  آن،  برخی  در  و  و    هابخش ها  توان  بردن  باال 

حوزه رقابت   ت یظرف و  وابسته  نواحی  و    یپذیری  شامل  مهم نفوذ  ضعف  نقاط  کمبود  ترین  یا  فقدان 

درزمینه نبود توافق ملی  ،  ایمنطقه   هایبرنامه و    هاطرح   پایبندی به اجرای، عدم  ریزیبرنامه فرهنگ  

نبود نهاد یا دستگاه اجرایی و    ایمنطقه   ریزیبرنامهبخشی و    ریزیبرنامهتضاد بین  ،  کشوری  توسعه 

مهم  و  مرتبط  پاسخ مشخص،  همه  از  نظام  ،  گوتر  داده   یاطالعات نبود  نگری،  ای  و  بخشی  و  و  ضعف 

اهداف  ناکارآمدی رویه،  هابرنامه  در  وحدت  فقدان  و  ریزیبرنامه   نظاممتدولوژیک،    پراکندگی 

،  هابرنامه ایرادات مربوط به فرایند، محتوا و اجرای  ،  هابرنامه   اجرایی  نحوه   تصویب و   ها، روندبرنامه 

.باشدمی ها و... برنامه اجرای بر حسن نظارت ینحوه 

، مطالعات داخلی و خارجی. ایمنطقه الگوی توسعه  ، ارائهشناسیآسیب واکاوی، ها: کلید واژه
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و   یشناس بیآس گاهی نقش و جا ی(. واکاو1400. )مجید ،یاسوریو پور احمد، احمد ؛  اهللکرمت ، زیاری  ؛مریم،  سجودی مقاله: نیارجاع به ا

17-37(، 3)2 ،، فصلنامهیو خارج   یدر مطالعات داخل یامنطقه یتوسعه  ی الگو یارائه 

ی یکپارچه منطقه ای شمال کشور  تبیین و ارائه الگوی توسعه »تحت عنوان   خانم مریم سجودی ی دکترای حاضر مستخرج از رساله مقاله-1

.دانشگاه تهران می باشد یجغرافیا یدر دانشکده «ی موردی استان گیالن()مطالعه 
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پژوهش هاى جغرافیاى اقتصادى
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 مقدمه 

به   توسعه    ریزی برنامه مفاهیم مربوط  بسیار    ی هاسالدر    یامنطقه و  ریزان  برن  موردتوجهاخیر،  گذاران  و سیاست امه 

بر پویایی   غالباًاخیر    ی هااست یسگفتمان  »پورتر معتقد است:    کهچناناست. هم  قرارگرفتهپایدار و متوازن    ی توسعه

است.    ی توسعه استوار  رشد    چراکهمنطقه  حال  در  جوامع  اقتصادتوسعه    ی محورهادر  اهمیت    اندخته یآمدرهم  و  و 

لب امروز این  غا  نظر  (.Plummer et al,2014: 2)  «شودیمیک عامل اساسی رشد محسوب    عنوانبه رقابت محلی  

ارتباط نزدیکی دارد و مناطق عالوه بر نیروهای بیرونی، در صورت   زادرونهای  ای با ظرفیت ی منطقه است که توسعه

و   خاص  خصوصیات  از  داخلی    زادرون  ی هات یظرفاستفاده  پیشرفت    تواندیمو  یابد    بلندمدتبه   463)دست 

:2017،Šabić, Vujadinović.)  یکپارچگی    در استراتژی  راستا  ایجامنطقه این  زمینه  جهت  ای  بهتر  شرایط  د 

موجب  ی نهیدرزمتحرک   و  سرمایه  و  توسعه  کار  می  هارساختیزات  فراهم  )را   Žymantas،16:2014کند 

Svetikas.)    اقتصادی    صرفاً برخی نهادهای  و  جغرافیایی  کار   شده شناخته مفاهیم  به  منطقه  یک  تعریف  برای  را 

تعاریف    کهیدرحال،  رندیگی م اساس  بر  منطقه    یترحیصربرخی  تعریف    (. Dawkins،2003:  133)پردازند  می به 

که    ریزی برنامه   ی هرروبه است  پیچیده  فرایند  یک  زمینه  این  باشد  فرم  تواندی مدر  داشته  بسیاری   2) های 

:2001،Shapiro)ی ترش یب   ازیامروز، نی  روزافزون جامعه  ی هاچالش  و  است که با توجه به مسائل  نیاعتقاد بر ا  ؛ و  

نقش    ،ی داریپا  شرفتیپ  ی مناسب برا  یان یبنی  با ارائه  سطح منطقه   شود.یاحساس م  تربیش   ی امنطقه  ریزی برنامه به  

و    ریزی برنامه این سطح از    (.Glasson & Marshall،12:2007کند )بازی می  ین یسرزم  یکپارچگیرا در    ی مرکز

آن  راستای  در  را  توسعه  ب  برای   تالش  و  یامنطقه   اقتصادی   رقابت  تقویت  :  برای   زمینه   نامساعد   وضع  بردن  نیاز 

 مسکن،   بهبود در وضعیت  منطقه،  مصنوعی  و  طبیعی  فیزیکی،  های سرمایه  ارتقای   و   محافظت  اقتصادی،  و  اجتماعی

زیرساختتهیه  پسماندها،  دفع  راهبردهای   و   انرژی  آب،  کیفیت  ،ونقلحمل آوردن   ها،ی  عمومی،    خدمات  فراهم 

 Department for،2008:11) زمین    کاربری   به   مربوط  خصوصی   گذاری سرمایه   تصمیمات  عمومی و   های راهنمایی

regional  2009:  288محیط زندگی )  تیفیکساختار صنعتی، منابع انسانی، نوآوری و  (، توجه به،Vrtěnová, 

Sobotka, Malá.)  درون همگامی  1زاییاصل  و  همراهی  )   کنشگران،  بومی  و   Stimson etمحلی 

al.2002:277  ،) موجود  پتانسیل   ی ریکارگبه توسعه  درونهای  )  در  (، Vazquez-Barquero,2002:1قلمرو 

و تکامل    ی اتوسعه  ی های استراتژدر مدیریت و کنترل ابتکارات و توافق در مورد اهداف و    یمحلمشارکت اجتماعات  

( درک  انعطاف (،  Antonio Vazquez-Barquero et al.2015:2نهادها  در  رفاه  و  منطقه  انداز  چشمپذیری 

سرانه  ترع یوس تولید  افزایش  رقابت    ازنظر،  کاهش Huggins،Izushi،Thompson،2013: 156)بهبود   ) 

تولید  منطقه   ی های نابرابر و  ثروت  از  حمایت  با  )  ی هات یفعال ای  مناطق  در   Pessoa، 57:2008اقتصادی 

Economia  تیظرف(، کارآفرینی، دانش و  ( 259:2014 -259نوآوری،HugginsEt al  .)  بنابراین، ؛  کندی مفراهم

 های توسعه برنامه الگوی خوب مدیریت    قادر به ارائه  یخوببه،  ی امنطقهتوسعه    ی هابرنامه ترکیبی از الگوی مدیریت  

نباید   شدهنییتع  ی امنطقه الگوی توسعه  تعبیری    ( بهZiari and Mohammadi، 2016:  21)ای هستند  منطقه 

مفاهیم   چراکه  لت و انترناسیونالیسم توسعه یابد،مانند دموکراسی، عدا  تریاساس  ی هاارزشمستقل از اصول و    طوربه

در معرض عزم اجتماعی و   یالمللنی باز سؤاالت هنجاری هستند و در شرایط خاص ملی و    ی امنطقه خاص محلی و  

قرار   سیاسی  توسعه    ریزی برنامه   کهییازآنجا  حال(.  PikeEt al،2007:  1)  ردیگیمانتخاب  در   ی امنطقه و 

فراگیر    ی وجوجست توسعه  به  نیل  برای  ابتدا  باشد یم راهی  تا  است  الزم  مطالعات   نقدبه و    یشناسبی آس،  کشیدن 

الگو دو   ی و ارائه  ی شناسب یآس  درواقعپرداخته شود.    کارآمدالگوهای نوین و    ارائهباشد و سپس به    موردتوجهپیشین  

محسوب    ریناپذییجدابخش   حوزه  این  شد  همان.  شودیمدر  اشاره  که   2ی امنطقه   یشناس ب یآس  ینه یدرزمگونه 

 
1 -Endogenous 
2- Regional pathology 
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مورد  به مفاهیم  از  یکی  حاضر    تأکیدعنوان  عمیق    گفت؛  توانی مپژوهش  شناخت  توازن   های داریناپابراى  عدم  و 

نوینى وجود دارد که   پایدار    ی اى و بسترساز توسعهاندیشهچارچوب    عنوانبه توسعه، رویکردهاى  و   ی محلمتوازن و 

، مسیرهاى تازهاى را  ی امنطقه ی  هاى قبلى توسعهپارادایمکشیدن بسیارى از    نقدبه کنند که ضمن  عمل می  ی امنطقه 

از   اطّالعت آوری و ترکیب  (. در این نوع از رویکردها با جمع 1:  1394)نبی زاده شهری،کند  ی مدر این زمینه معرفى  

با  پژوهش و  پیشین  ده های  مختلف چالش  ینظم  ابعاد  پیش به  در سه سطح  نقاط ضعف  و  ، ریزی برنامه نیازهای  ها 

برنام  ریزی برنامهفرایند   را در درک و رفع  هو محتوای  ها  بندی منظم چالش. دسته کنندیم یاری    هاآنها، مخاطبان 

ای، تخصیص منطقه دهد که وجود چالش مفهومی نسبت به توسعه متوازن، مشکل تعریف منطقه و توسعه  نشان می 

گیری کز تصمیموجود ساختارهای متمر(،  31:  1398)مصطفوی ثانی و نعمتی،متمرکز    ریزیبرنامه منابع مالی و نظام  

اقتصاد ی  یادگیری، توسعه ی دانش، ارتقا ی ای همچون توسعهمنطقه ی های نوین توسعهبه روش ی توجّه یبو اجرایی، 

سطح   در  کارآفرینی  و  اشل    ،یمحلاجتماعی  در  سازمانی  برای ،  ی امنطقه نبود  مناسب  بسترهای  نشدن  فراهم 

توسعه    ی هاب یآسترین  مهم   ازجمله   ای منطقه  ییحکمروا است  ی امنطقه فرایند  کشور  به   در  همچنان  که 

همچنین  یشناسب یآس است.  توسعه  نیازمند  منطقه الگوی  اساس    1ایی  بر  تا  است  آن  و    آنچهبر  منطقه  مورد  در 

با  ای منطقه توسعه عناصر، مل،  از عوا  ی امجموعهگیری  بهره ای و مدیریتی و  توسعهالگوهای    ی ریکارگبهی بیان شد، 

 به وقوع های موفقی در این رابطه در دنیا  تجربه   ای تالش کند. منطقه   یعنوان ابزاری برای توسعهها و کنشگران به نهاد 

که   است  توسعه  قطعاًپیوسته  تبعیت  هر  مدلی خاص  و  الگو  از  ولی همهکندی مای  برای همها  ی ،  کشورها   یلگوها 

بنابراین در پژوهش حاضر واکاوی نقش و جایگاه   ؛توان در این خصوص نسخه واحدی پیچیدباشند و نمیمناسب نمی 

در سطح مطالعات داخلی و خارجی در   «ی امنطقه ارائه الگوی توسعه  »و    «هاو برنامه   هاطرح شناسی  آسیب »  می مفاه

های متغیّرهای مطالعات هر بخش و  بوده است تا اهم یافته  موردتوجههای )مقاله، گزارش و طرح، رساله، کتب(  بخش 

 استخراج شوند.  هاآنو نقاط قوت و ضعف  ها آن تأکیدمورد 

 مبانی نظری 

 تحقیق ینگاهی فضایی به پیشینه

گووی عصور حاضور و تنهایی جوابتواند بهتوسعه نمیی دانشمندان براین بوده است که دیگر های اخیر عقیدهدر سال

 -ه به اصول پایوداری  توسعه، بعضی از محورهای آن بدون توجّ  تیاهمه به  معتقدند که با توجّ  هاآننسل آینده باشد.  

پوذیرش و اجورا نخواهود بوود قابل -مفهوم استمرار بدون از دسوت دادن، پرورانودن و اجوازه دادن بوه رشود و ترقوی 

سرعت گسترش به  1950ی  ی اجتماعی در خالل دهه(؛ بدین ترتیب جنبش توسعه191:  1390الدین افتخاری،)رکن

ای ی یا منطقهی ملّی جامعههای توسعهکشور در آسیا، افریقا و امریکای التین برنامه  60بیش از    1960یافت. تا سال  

های کمک بوه توسوعه و سازمان یتوجهیبای مورد ی جامعهعهتوس 1960ی ا تا اواسط دههگرفته بودند، امّرا در پیش

هایی کوه ی آن )تعریفهای کالسیک و اولیههای توسعه بر اساس تعریفبرنامه  ازآنجاکهی قرار گرفت.  های ملّحکومت

مردم. بلکه ی رفت نداشت؛ یعنی رشد فزایندهانتظار می  هاآنگرفت( دستاوردی را که از  فقط بعد اقتصادی را در برمی

ی اجتمواعی آن کوم جوانوب دیگور توسوعه ازجملوه جنبوهسبب تقسیم شدن جهان به دو بخش دارا و ندار شود. کم

 بخوش  رشود  منطقوی  ی نتیجوه  کوهییازآنجا  ( و146:  1384محافل علمی قرار گرفت )کالنتری و گنجوی،    موردتوجه

 آن  بر اساس  نهاد که  نام  قطبش  رفتههمروی   رکز راتمنیروهای    هیرشمن  است،  جغرافیایی  ناموزون  ی نامتعادل، توسعه

خواهود داشوت )ضورابی و   دنبال  به  را  هاآنی  توسعه  کرده،  کمک  ماندهعقب  مناطق  رشد  به  سرانجام  ،در مرکز  توسعه

 بواتیو ترت  وری در بهوره  موجوود  هوای تفاوت  بوه  را  ای منطقوه  های میسرا نیز، نابرابری   و  (. مابوگونج4:  1388موسوی،

 نظوام  ی توسعه  آنان  دردیدگاه  اند.داده  شرح  ای منطقهی  توسعه  نظام  نام  به  مدل  را دریک  و موضوع  داده  نسبت  نهادی 

 
1- Optimal pattern of regional development 

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي



20  
 

 
 

 

 

 اجوزای   در  را  هاپیشورفت  و  مثبوت  پخش تحوالت  مناسبات،  ضعف  و  دارد  بستگی  آن  ارکان  مناسبات بین  ی توسعه  به

مسوتقیم   ارتبواط  بواهم  ای منطقهی  توسعه  و  ساخت اجتماعی  معتقدند که  همچنین  سازد.می  رو  به  رو  با مشکل  نظام

 ریزی برناموه  میوان  شکاف  تواندمی  منطقه  سطح  در  ریزی برنامه(. به عبارتی  95-100:  1368میسرا،  و  دارند )مابوگونج

 رونود  ا تحلیول(. در این زمینه میردال نیز ب233:  1394کند )زالی و منصوری بیرجندی،  پر  را  یو محل  ملی  در سطوح

 ساختار  در  ناپیوستگی  که وجود  رسیده  نتیجه  این  به  کشورها،  کلبه  آن  و تعمیم  کشور  کی  مناطقی  بین  های نابرابری 

و   ی علتزنجیره  یک  و  سازدمی  آشکار  را  بین مناطق  ارتباط  برقراری   و  است  بازدارنده  آثار  اقتصادی، دارای   و  اجتماعی

 که  شودمی  اقتصادی موجب  های بخش  و  مناطق  بین  ولی یکپارچگی  کند.می  تشدید  را  فضایی  نیافتگیتوسعه  معلولی،

، بوه نقول از شویخی و 1364کنود )امکچوی،    تیسورا  گرید  مناطق  به  منطقه  دریک  توسعه  ( دارای انتشار  آثارفرایند )

 ریزی برناموهتووان در سووابق  را می  ریزی برناموهای در  از دالیل پیدایش سوطح منطقوه  درواقع(.  3:  1391شاهیوندی،

آوردن به سطح منطقه دانست. دلیل اول هنگامی است که برای تشدید رشد   ی درروکشورهای جنوب و دلیل متفاوت  

شوود. در ایون حالوت گواه منوابع طبیعوی می  ریزی برناموهاقتصاد برای بخشی از فضای کشور    ییکار آی و افزایش  ملّ

کشور موردنظر است. دلیل دوم هنگامی است   ی جدیدی و گاه تمرکززدایی و جلوگیری از اشباع فضای محدود توسعه

تووان بوه ن حالت نیوز میشود. در ایی و تقویت عدالت اجتماعی به مناطق کشور توجه میکه برای تحکیم وحدت ملّ

در استدالل اقتصادی برای دلیل اول )کارایی( با اسوتدالل   یمهممنابع جدید و تمرکززدایی تکیه داشت. لیکن تفاوت  

در   1ست که عودم عودالت فضواییا  عام وضع موجود گویای آن  دوم )عدالت( وجود دارد؛ مشاهده  اجتماعی برای دلیل

بوده و البته این پرسش مطرح است کوه آیوا رفوع ایون عودم تعوادل  «شمال»بیش از کشورهای   «جنوب»کشورهای  

های هموه در سوابق ضورورتفضایی به کاهش نابرابری میان اقشار اجتماعی این مناطق خواهد انجامید یا خیور  بااین

ای بورای هوای منطقوهریزی نامهو اولین برای شدند  منطقه  ریزی برنامهعملی پیش از استنتاجات نظری باعث پیدایش  

بر بعد کالبودی )فیزیکوی( بورای تنظویم کواربری زموین رویارویی با گسترش افسارگسیخته شهرهای بزرگ و با تکیه

ای بورای خوودگردانی و حفو  های منطقوهریزی آغاز شد. در پی آن شاهد برناموه  هاآنهای رقیب در پیرامون  فعالیت

جویی منواطق ایم و از سوی دیگر برای چارهگرایی( بودهر بعد فرهنگی و سیاسی )منطقهبای با تکیههای منطقهویژگی

اجتماعی شکل گرفت. به عبارتی   –بر بعد اقتصادی  ای با تکیههای منطقهریزی ماندگی نیز برنامهدچار رکود و یا عقب

مختلوف هور یوک یوا  بوه اشوکالکوه های کالنوی اسوت از هودف  برآمدهای،  توسعه منطقه  ریزی برنامهروی آوردن به  

 1379گیورد )صورافی،تر از کشور )یک منطقوه( مووردنظر قورار میبرای واحدهای فضایی کوچک  هاآنای از  مجموعه

:91-88.) 

 روش پژوهش

 تر بیش  بحران  این  و دلیل  بوده  بشری   دانش   همیشگی  ویژگی  علمی،  های پژوهش  از  حاصل  نتایج  مدد  دانش به   انباشت

 مسئله   یک  گوناگون  ابعاد  به  پرداختن  و  خام  موقع  دریک   حتی  علمی،  انتشارات  ازحدبیش   پراکندگی  و  زیاد   حجم

کار(.  294:  1392  همکاران،  و  نصرالهی)  است  مختلف  لنزهای   و  منظرها  از  پژوهشی پژوهش  کندو   برای  هادر 

انواع  موجود  تناقضات  رفع  مطمئن،  نتایج  به  نیافتدست   اهداف  تربیش   از  دانشی   های شکاف   کشف  و  مطالعات  در 

منطقه   (Koufogiannakis,2012:91).است  علمی  پژوهش توسعه  استاندارد  الگوی  یا  مدل  با  رابطه  در  ای حال 

ای دارند و اگرچه هایی برای توسعه منطقه ، برنامه توسعهدرحالیافته و  گفت؛ اغلب کشورهای دنیا اعم از توسعه  توانی م

کند و می اص تبعیت  ای از الگو و مدلی خهر توسعه   قطعاًدر این رابطه در دنیا به وقوع پیوسته است،  های موفقی  تجربه

همه  ی همه برای  مناسب    الگوها  و  باش نمی کشورها  نسخه  توانینمند  خصوص  این  نوع   در  به  بسته  پیچید.  واحدی 

های صنعتی کشورها و خیلی از موارد دیگر الگوها نیز سیاست ای،  مدیریت متمرکز و یا منطقه  ی هاوهی ش،  هارساختیز

 
1-  SpatialEquity 
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الگوی توسعه   ارائه»و    «هاو برنامه   هاطرح  یشناسب یآس»دو مفهوم  ر است. در این پژوهش جهت بررسی  ع و متغیّمتنوّ

  کیفی و روش   ی مطالعات داخلی و خارجی از شیوه   )مقاله، گزارش و طرح، رساله، کتب( در سطحدر قالب    «ای منطقه 

بهره    -)توصیفی   توجّ  شدهگرفتهتحلیلی(  با  و  به  است  از  تی ماه ه  آن  بر  مفهومی    -کارکردی    ی هالیتحل  حاکم 

که    شده استفاده  این صورت  به  کتابخانهاست.  اسناد  به  توجه  با  و  جمعجهت  ای،  ابتدا    دانش موجود   بندی طبقهآوری 

گیری  بهرهتحلیل محتوا و    ی هاروشاست و سپس از    شدهی آورجمعدر خصوص پژوهش    ازیموردنهای  و داده  اطالعات

ت و نقاط قوّ  آمدهدستبه نظر    مدّ  ی ها یخروجو پس از رسیدن به اشباع نظری    است  شده استفاده های اسنادی  تحلیلاز  

 است.  شدهاستخراجو ضعف 

 ها و بحثیافته

 یامنطقه و ارائه الگوی توسعه   هابرنامه و  هاطرح  یشناسب یآسمطالعات داخلی و خارجی مرتبط با 

بخ این  مجموعهدر  تا  است  بوده  آن  بر  سعی  گرفته    ش  صورت  طرح آسیب»های  ٔ  درزمینهمطالعات  و شناسی  ها 

توسعه  ی ارائه»و    «هابرنامه  قالب    «ی امنطقه   ی الگوی  مطالعات در  سطح  در  کتب(  رساله،  طرح،  و  گزارش  )مقاله، 

اهم   و  گیرند  قرار  شناسایی  مورد  خارجی  و  و  یافتهداخلی  بخش  هر  مطالعات  مورد  متغیّرهای   هاآن  تأکیدهای 

 استخراج شوند. 
 . مروری بر مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته مرتبط با پژوهش 1جدول 

 متغیرهای پژوهش  پژوهش و ارتباط موضوعی با رساله  یهاافتهی تعداد خارجیمطالعات داخلی و  

ت
مقاال

 

 

ی
فارس

 

 77 یکنفرانس
،  ریزیبرنامههای بنیادین مؤلفه نیترمهم در نظر گرفتن 

ساختارهای   مانندای منطقهه بر توسعه و مدیریت توجّ

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نهادی موجود، مشارکت  

ه مضاعف به زیر مناطق و  و توجّ یمحل های اجتماع 

آنان جهت واگذاری   بالقوه یاستعدادهاسازی وانمندت

بر   تأکیداصلی،  های شهر یا منطقهیت برخی از مسئول

های اقتصادی و مالی،  بخش تیتقوپذیری، ابترق  یارتقا

از  رداری بهینه ببهره یروی انسانی، دستیابی بهجمعیت و ن

 یبخش منابع، صنعت، خدمات و انرژی، توسعه  آب، منابع

، بهبود  یو بخش  یاسطح منطقهمتوازن در   فضایی، رشد

  بازسازی تالش برای  بودجه، منابع  تیوضعدر 

و صنایع    گردشگری، کارآفرینی، کشاورزی هایزیرساخت 

، اتخاذ یک استراتژی برای  صادراتاز در حمایت  تولیدی

باال بردن وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان و فرصت  

،  سهم تولید ناخالص داخلی ش یافزا مشارکت،

دولتی و  های پشتیبانی بین بخش یسازکپارچه ی

گرش یکپارچه فضایی  ها، نمسئولیت  عی باز توزخصوصی، 

موقعیت   بهبود  (،RNS) یامنطقه در قالب شبکه

،  تیو ترانز  ونقلبا حمل در رابطه  منطقه جغرافیایی

خشونت، حق مالکیت،    و ی سوادی ب کردن کنشهیر

بررسی و  جمعیت،  غلظت کنترل اشتغال، حقوق سیاسی،

قیاس تطبیقی الگوهای  ، ایارائه الگوی مدیریت منطقه

در   دادهرخ الت ه بر تحوّ ، توجّایمنطقه ریزیبرنامه

  یارائه  ،ایو توسعه منطقه  و ساختاری سیاست اجتماعی 

و   نگاریتدوین مدل آینده ، الگوی فضائی بهینه

  هایتعادل عدم رویکردهای سناریو مبنا در تحلیل  

 

ک و توسعه در تحرّ -

 دهی فضا سامان

الگوی متمرکز و   -

 مشارکت حداقلی 

)اصول،  های الگو مؤلفه -

چارچوب، فرایند مدیریت  

 الگو، پایش و ارزیابی(

 یهابرنامههماهنگی در  -

 یتوسعه و اقدامات توسعه 

 ی امنطقهشهری و 

ایجاد مناطق مترقی از   -

حیث: اقتصادی، اجتماعی،  

 محیطی و...

استفاده از توان زیر -

مناطق برای  

 یسازکپارچه ی

پشتیبانی از شهرها -

جهت شکوفایی  

 ها آن یهالیپتانس

 افزایش رقابت  -

 بهبود سکونت  -

 افزایش پایداری  -

 افزایش کارایی  -

 رشد پایدار اقتصادی -

 

 13ترویجی علمی 

  ی پژوهشعلمی 

91 

ی 
انگلیس

 

119 
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 مقاالت بوده است. تأکیداتاز اهم  ایمنطقه
طرح 
 ها

و 
ش 
گزار

ها
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ها و  ی منابع و امکانات در بین بخشبر توزیع ملّ تأکید

و    نیتدو، ریزیبرنامه های جریان مناطق، هماهنگی بین 

و فضا مبنا، تلفیق    ساز انیبن یهاپرو گراممشارکت در 

گذاری یکپارچه سرزمین و رویکرد تناسب  سرمایه رویکرد 

  یگذاراستیسبین بخش و فضا، الزام به تفکیک اهداف  

، کارایی و اجرا  اثربخشهای مؤلفه و...(، تدوین  ژه یو )کلی،

عملکرد   یشناسبیآسسرزمینی،  یهااست یسدر ارزیابی  

بر  تأکید، ی سیاستیهاتوصیه  یای و ارائهمنطقهی توسعه 

های عمران  نقش سازمان همکاریو  نهادی  یهاتیظرف 

بخشی از نتایج حاصل از   یامنطقه  ای در توسعهمنطقه

 .باشدی مها پژوهش

ی 
انگلیس

 

82 

رساله 
 

ی
فارس
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ن در  آو الزامات فضایی  یامنطقهرهبری بر  تأکید

و   ایمنطقه هایتعادل حلیل عدم ، تیابی به توسعهدست 

  بررسی و ،ایمنطقه یهای توسعه نابرابری بر  مؤثر عوامل

های توسعه عمران ملی و  شناسی تحقق طرح آسیب

رقابتی  های تکننده مزیّنجش عوامل تعیین، سیامنطقه

بر  تأکید، ایمنطقهی یابی به توسعه درجهت دست 

ای ایران با رویکرد  شهری و منطقه تیری مدساختار 

مستخرج از   تأکیدات نیترمهم از   حکمروایی چند سطحی

 ها بوده است.نامهپایان

 92 انگلیسی 

ب
کت

 160 فارسی 
گذاری و  سیاست بر ضرورت   غالباًها پژوهش نتایج 

ل سطوح  یکپارچه و پیوند دوسویه و مکمّ ریزیبرنامه

تدابیر   یریکارگبهو محلی با الزام  یامنطقهی،  مختلف ملّ

های  تفاوتای و توجه به ابعاد مختلف پایداری، توسعه 

 . اندبودهای متمرکز منطقه  فضایی، تحلیلی بر نابرابری
 310 انگلیسی 

 (1399)نویسندگان،منبع: 

شود سعی بر آن بوده است تا مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته مرتبط با  ( مشاهده می 1در جدول )  گونههمان

قرار گیرد. در این زمینه تالش شده است تا منابع مرتبط با موضوع پژوهش با حساسیت انتخاب   موردتوجهپژوهش  

 شوند. 

قرار    یموردبررس، رساله و کتب  هاگزارشو    هاطرح مجزا در قالب مقاالت،    طوربه بدین ترتیب منابع فارسی و انگلیسی  

می ترویجی و علمی پژوهشی بررسی شدند. از میان گرفتند. در میان مقاالت فارسی، به تفکیک مقاالت کنفرانسی، عل 

مقاله مرتبط   77  ، 1399تا    1360سیویلیکا بوده است، از سال    یاطالعاتبانک    وجوجستمقاالت کنفرانسی که مرجع  

با توسعه  ی هاگروهعلمی ترویجی از    مقاله  13وع پژوهش استخراج شد و  با موض ای، ی منطقه علمی مختلف مرتبط 

 ای به چاپ رسیده است. منطقه  ی الگوی توسعه ارائه و ی شناسب یآس

م  بین  نیز  در  پژوهشی  علمی  توجّ  شدهچاپمقاله    91قاالت  با  که  داشت  وجود  پژوهش  موضوع  با  به  مرتبط  ه 

های علمی دیگر، در بین  شاخه ای به برخی از  منطقه   ی و توسعه  ریزی برنامه مباحث  بودن و امکان ورود    ی ارشتهان یم

مورد   73مورد از گروه علوم اجتماعی،   7مورد از گروه علوم سیاسی،   2مقاالت علمی پژوهشی مرتبط با موضوع رساله  

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي
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  گونه هماناست.    شدهارائهمورد از گروه معماری    3مورد از گروه مدیریت و    3مورد از گروه اقتصاد،    3از گروه جغرافیا،  

 ن فراوانی مربوط به گروه جغرافیا بوده است. تریکه مشخص است بیش 

میان   که    هاگزارشو    ها طرحدر  انقالب  از  بعد  به  موجود در  و  نظر  در ای  منطقه توسعه    یکردهایرواهمیت  جایگاه 

،  است  قرارگرفتهویژه ارکان نظام  همگان و به  موردتوجههای اخیر  در سالمتوازن فضای ملی،    ی توسعه  یریپذتحقق

 قرار گرفت.  موردمطالعهشناسایی و  هاآنمورد  35نیز 

به    1399تا سال    1370های مقطع کارشناسی ارشد از سال  نامه دکتری و پایان  های مقطعرسالههمچنین در میان  

حاضر شناسایی و بررسی   مرتبط با موضع رسالهمورد    63(،  ایران )ایرانداک  اطالعاتاستناد پژوهشگاه علوم و فناوری  

 شدند. 

قرار گرفت که در   یموردبررس ،  اندبودهمرتبط با موضوع رساله    ی هاکتابدر آخرین بخش از منابع فارسی که    نهایتاًو  

 کتاب مرتبط با این حوزه یافت شد.  160 رانیااسالمی  ی جمهورسازمان اسناد و کتابخانه ملی 

 به شرح زیر است:  آمدهدستبه  ی نیز به کار گرفته شد که نتیجه میان منابع خارجهمین روال در 

مقاالت   میان  در    وجوجستاز  غیره  ی هاگاه یپاشده  و  اسکالر  آی،  اس  آی  موضوع   هاآنمورد    119  اسکوپوس،  با 

ار اتمام یافته مرتبط با ک  82نیز    ی دسترسقابل و اسناد    هاگزارش،  هاطرح . در میان  اندداشته پژوهش ارتباط موضوعی  

در این زمینه مورد   شدهارائه  ی هادهیا، تز و  هانامه انیپامورد از    92مفاهیم بنیادی پژوهش شناسایی شدند. همچنین  

 مرتبط با موضوع رساله شناسایی شد.   مطالعه 310در بخش کتب نیز  نهایتاً شناسایی قرار گرفتند و  

 

های )مقاله، گزارش و طرح، رساله، کتب( رساله در بخش  موضوعبا  مطالعات مرتبط دهیبرگز یمرور

 مطالعات داخلی و خارجی

چهارگانه   ی هابخشاز    هرکدامدر بخش پیش، به موارد منتخبی از    شدهارائه  اطالعاتدر این بخش با توجه به آمار و  

 . شودی م)مقاله، گزارش و طرح، رساله، کتب( در مطالعات داخلی و خارجی اشاره 

 مطالعات داخلی )مقاله، طرح، رساله، کتب(:

 مقاله  -

هوای دورهای در ایران طی  منطقهتحلیلی از ویژگی های مدیریت  »ای تحت عنوان  مقاله( در  1394زیاری و محمدی )

ای در ایوران طوی منطقوه ی هوای توسوعهسیاسوت انودبودهبور آن  «(1394تا    1286قبل و بعد از انقالب اسالمی )از  

ای انجامیده است. ی منطقههای گذشته با مشکالت و مسائلی همراه بوده است که در مواردی به ناپایداری توسعهدهه

ایون پوژوهش   ی هاافتوهیشده است.    تأکیدای  ی منطقهتوسعه  کارآمدبه نبود مدیریت مطلوب و    مسئلهدر تبیین این  

محوور، غیور دولوتمتمرکوز،    داًیشودی در پیش از انقالب اسالمی  ای منطقهتوسعهدهد که ساختار مدیریت  مینشان  

مشارکتی و متمرکز بر رشد اقتصادی و وابسته به درامدهای نفتی بوده و نتوانسته است توسعه متعوادل منطقوه را بوه 

 یینهارهاگیری  کلش  رغمبهای در ایران ضروری است و  ی منطقهاصالح الگوی مدیریت توسعه  جهیدرنتارمغان بیاورد.  

ای منطقه  ی توسعه  تیریمداستان همچنان الگوی موجود    ی و توسعه  ریزی برنامهو شوراهای    همانند شوراهای اسالمی

(. 98-73:  1394کشوور اسوت )زیواری و محمودی،  ی هوای توسوعهسیاسوتنیازمند اصالح و بازبینی مطابق اهداف و  

 ی توسوعه ی هوابرناموه  تیریمود  یشناسوبیآس»( در پژوهش خوود تحوت عنووان  1392زیاری و محمدی )همچنین  

 ی هوااموهبرن  تیریمود  ی الگوو  یشناسوبیآسو  آن  یهدف اصلکه    «نهیبه  تیریمد  ی و انتخاب الگو  رانیدر ا  ی امنطقه

هوا برناموه  نیتورمهوم  ازانود  داشته؛ بیان  استبوده    یلیتحل  قیتحق  ی هاها و روشنهیبا استفاده از اسناد، زم  ی امنطقه

اداموه دارد،  هواآن ی سوازآموادهو رونود  شودههیته یکه پس از انقوالب اسوالم رانیدر ا ی امنطقهی توسعه  ی نهیدرزم

(. وثوقی لنگ و 88-67:  1392)زیاری، محمدی،    است  )وابسته به مکان(مند  مکان  استان و دولتی  توسعه  ی هامهبرنا

 ای با استفاده از مدلتوسعه منطقه ریزی برنامههای تدوین استراتژی »( در پژوهش خود تحت عنوان 1396همکاران )

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي
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SWOT ی توسوعه ریزی برناموهیکی از رویکردهای جدیود در را استراتژیک  ریزی برنامه، «نمونه موردی استان گیالن

فراینودی بوه تحلیول محویط داخلوی و خوارجی جهوت تعیوین   صوورتبهکه با تفکر استراتژیک    انددانستهای  منطقه

تدوین و نگرش به توسوعه بوا   ازلحاظهای گذشته  پردازد. استان گیالن در طی دههای میمنطقه  ی راهبردهای توسعه

 سوطح  در  پیراموون–ملی و تثبیت الگوی مرکوز  ی  چون نزول جایگاه استان گیالن در نظام توسعه  های اساسیچالش

اسوت.   شدهاستفادهای از رویکرد مستقیم  برای تعیین مسائل استراتژیک منطقه  در این مقالهداخلی مواجه بوده است.  

اسوت. بوا اسوتفاده از  (ST) تنووعی–ای گیالن راهبورد اقتضوایی منطقهی دهد بهترین راهبرد توسعهنشان میتایج ن

بوه کشواورزی،  یبخشتنوعو  توسعه SO -، سه استراتژی برتر شامل: (QSPM)استراتژیک کمی  ریزی برنامهماتریس 

ایی توسوعه فضو ریزی برناموه :SO -2، 049/9ای با میانگین امتیواز )نموره جوذابیت(گردشگری و ارائه خدمات منطقه

بازاریوابی ملوی و  تیوباقابلتوسوعه صونایع تخصصوی  :SO- 3، 04/9مبتنی بر طرح آمایش استان با میانگین امتیواز 

 1396است )وثووقی لنوگ و همکواران،  شنهادشدهیپای گیالن  منطقهی  جهت توسعه  89/8ای خزر با میانگین  منطقه

:255). 

 طرح و گزارش  -

 برای  ای منطقه   ریزی برنامه است که    شدهاشارهکشور؛    ی ششم توسعه  ی برنامه ای در  منطقه  ی در سند راهبردی توسعه

 نیازهای   و  پتانسیل، محدودیت  توانمندی،  چراکه  است،  برخوردار  یدوچندان  تیاهم  از   ای ی منطقه توسعه  به  یابیدست

آن  بوده  متفاوت  یکدیگر  از  مناطق ح  هاو  درواقع  همگن   نیز  یافتگی توسعه  سطح   ث یاز   کامل  تطابق  عدم  نیستند. 

توسعه   به  هتوجّ  یکدیگر  با  مناطق  مسائل  بودن  متفاوت  همچنین  و  ایمنطقه   اهداف  با  یملّ  کالن  اهداف  و  موقعیت

 و   یملّ  در سطوح  توسعه  اتصال  ی لقهح  توانمی  را  ای توسعه منطقه   کهاین   دهد. ضمنقرارمی   دیتائ  را مورد  ای منطقه 

ریزی برنامه   مناطق  فراگیر   مشارکت  درروند  راستین   توسعه  که  است   این  واقعیت  .کرد  تلقی  محلی  –  ی اه یناح

  اهداف  تحقق  در  هاآن  ی هاتیمأمور  و  وظایف  انجام  راستای   در  فضایی– عملکردی   واحدهای   عنوانبه   ها()استان

 ماندن   کنار  شودمی  استان  ی هاتیمأمور  و   وظایف  انجام  به  یتوجهیب   سبب  که  را  آنچه  است  کشوری  توسعه  اندازچشم

درمی   توسعه  جریان  از  ای منطقه   توسعه  نگرش  به  توجه  وعدم  مناطق ا  ای منطقه ی  توسعه   راستا،  این  باشد؛   ن یبا 

 و   فضایی  باید اثراتمی  جامعه  زیان  حداقل  و  سود  حداکثر  نیتأم  منظور به  بخشی  ریزیبرنامه   که  دارد  تأکید  منطق

 ریزیبرنامه   های کننده   مشروط  متقابال  موجود  فضایی  ساختار  تحلیل  با  بر آن  اضافه  و  بگیرد  در نظر  نیز  را  های منطق 

 اجتماعی– اقتصادی   های بخش   مجموعه  برای   بهینه  فضایی  سازمان  طرح  سرانجام  تا  بشناسد  را  آتی  الت تحوّ  و  بخشی

توسعه   یعنی  آنی  نتیجه   و  ای منطقه  ریزی برنامه   هر صورت  آید. به  به دست  منطقه  و  فضا   بستر  بر  محیطیزیست  و

 هر منطقهی  ویژه  تنگناهای   و  هاتوان  نیازها،   شناخت  با  بلکه  باشد مین  یملّ  برنامه   کردن  ای منطقه   ماحصل  ای منطقه 

  مزیت  به  منفعالنه  ای منطقه  ریزی سازد. برنامهمی   برقرار  دوطرفه  ای رابطه  و  افزایدمی  یملّ  نقش  بر  یکی   موزای   خود

در   و  منطقه   ساکنین  موردنظر  های تمزیّ  به  بلکه  پردازدنمی   جهانی   کار م یتقس  در  شرکت  و  ملی  اقتصاد  دید  از  نسبی

  (.1394ششم کشور،    ی ای در برنامه منطقه   ی سند راهبردی آمایش و توسعهدهد )می   تیاولو  منطقه   اقتصاد  خدمت

نابرابری  مجموعه مطالعات منطقه  در طرح در ایران(، بر اساس   یامنطقه ای و آمایش سرزمین در ایران )فرا تحلیل 

انتشار الزم در   شودی م، مشاهده  شدهانجاممطالعات   اثر  به دلیل عدم وجود  نامتوازن  در اغلب موارد در فرایند رشد 

وسیعی   نواحی  رشد،  مراکز  معدود  این    مانند ی مباقی    ه افتینتوسعه  صورت به کنار  بروز   سازنه ی زمتواند  می   مسئله و 

دوگانگی موجب تمرکز عوامل تولید در مناطق مدرن   مسئلهدوگانگی اقتصادی و اجتماعی گردد. از منظر اقتصادی  

روند مهاجرت به سمت مناطق   شده و از منظر اجتماعی نیز به دلیل تفاوت در سطح زندگی سبب تسریع و تشدید

 ی محصولتک اقتصاد  آب و هوایی،    تنوعجغرافیایی وسیع،    گستره  واسطهبهدد. همچنین کشور ایران  گرته می یافتوسعه

پایه  عمدتاً گاز    بر  و  از    تنوعاست،    گرفتهشکلنفت  برخورداری  و  برای   تیجمعقومیتی  زیادی  پتانسیل  باال، 

توجّ  ی ا منطقه   ی های نابرابر  ی ریگشکل لذا  توسعه  دارد،  و  مناطق  به  نظام    ی امنطقه ه  و   ی ز یربودجهدر  سالیانه 

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي
 1400 تابستان، 37-17،  4ی، شماره 2 یپژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي، دوره 
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مدّ  ی هابرنامه  انقالب  از  بعد  و  قبل  ال   قرارگرفتهنظر    توسعه  البته  درجهاست.  و  میزان  که  است  ذکر  به   ت یاهم  زم 

مجموعه   پیشین از وزن متفاوتی برخوردار بوده است  ی های توسعهبرنامهدر    ی امنطقه های  نابرابری مناطق و کاهش  

 (. 1393در ایران، ی امنطقه ای و آمایش سرزمین در ایران )فرا تحلیل نابرابری منطقه مطالعات 

 رساله  -

( رساله1395قادری  در  عنوان    ی (  تحت  خود   برکالن  تأکید  با  ایران  در  ای منطقه   های تعادل  عدم  تحلیل»دکتری 

در  «ساحلی شمالی  منطقه  است؛  داشته  توسعه  بیان  نواحی  آن  های زیرساخت  و  ایران  اثر   کشور  جغرافیایی  در    در 

  پژوهش  نیدر ااست.    ساخته  آشکار  توسعه  درروند  را  شدیدی   تفاوت  گذشته  متمرکز  و  ملی  نامطلوب  های ریزی برنامه 

 موردنظر ، تحلیل  یفیو ک  یکمّ  های مدل   از  ترکیبی  با  و   آوری جمع  هاداده  پیمایشی  و  اسنادی   های روش  از  با استفاده

جمع  شدهانجام در   سپس  است،  شده انجام  دلفی  هایتکنیک  و  نامهپرسش  اسنادی،  روش  با  اطالعات  آوری است. 

صاحب   نظر   کسب   با   دلفی،  دوم  مرحله روش  موردمطالعهی  منطقه   یانمتولّ  و  مسئوالن  و  نظراناساتید،    رات یتأث  و 

در گردید.    تکمیل  شمال  ساحلیی  منطقه   ای منطقه   های نابرابری در    همدیگر  بر  عوامل  تأثیر  میزان  بررسی  متقابل،

  منطقه   های نابرابری   ایجاد  در  مؤثر  مک، عواملمیک  افزارنرم   و  تحلیلی  های تکنیک  از  ی ریگبا بهره   نیز  نهایی   مرحله

ا  مؤثر  رهای متغیّ  تأثیر  میزان  تحلیل  با  و  قرار گرفت  یموردبررس  شمال  ساحلی  های، منطق   های تعادل  عدم  جادیدر 

  شمال  ساحلی  ی منطقه   ای منطقه   های تعادل   عدم  درکاهش   مناسب   راهکارهای   تی درنها  و  شناسایی   کلیدی   عوامل

 یشناس ب یآس  و  بررسی»دکتری خود تحت عنوان    ( در رساله1398رستمی قادی )  (.85:  1395گردید )قادری،  ارائه

بیان   «90  یال  50  دهه  زمانیی  بازه  در  شمالی  ساحل  منطقه  رانی ا   ای منطقه   و  ملی  عمران   توسعه  های طرح  قتحقّ

طور موثّری محقق نشده است.  هب  وجود داشته  که  مشکالتی  دالیل  همواره به  توسعه  های برنامه  رانی در اداشته است  

 یال  50  ی دهه   زمانی  در بازه   شمالی  منطقه ساحل   در  که   است  ی او منطقه  یملّ  توسعه عمران  های طرح  هاآنازجمله  

 الزم  که  وجود دارد   نظارت   و  اجرا  تهیه،  مراحل  از محتوا،  اعم  مختلفی  ی هأ  درزمینه  مشکالت  شدند. این  تهیه  90

  تقویت   برای   ،هاآن  اجرایی شدن  فرایندهای   بر  حاکم  ایرادات  و  صورت گرفته  زمینه  ایندر    جدید  شناسیآسیب   است

مشکالت  مسائل  ترینعمده   شامل  حوزه  پنج  در  پژوهش  نتایجگردد.    اصالح  ها،برنامه  پذیری تحقق  عدم   سر  بر  و 

متدولوژی   مواجههی  نحوه   ترینمناسب   پذیری،تحقق فر  ی نحوه   تهیه،   منظوربه   بهینه   بامسائل،  بهینه انطباق  ایند 

آینده  ریزی برنامه  قادی،  و  )رستمی  ارائه شد  ایران  مناطق شمالی  )(.  55:  1398فضایی   نامه انیپا( در  1395تمامی 

بیان کرده است    «ایران   های استانای  منطقه   ی های توسعهبرنابرابری   مؤثرعوامل  »کارشناسی ارشد خود تحت عنوان  

ای ایجاد های منطقه نابرابری   و سیاسیعوامل طبیعی، عوامل اقتصادی، اجتماعی    ازجملهعوامل گوناگونی    طورکلیبه

را تشدید   و آن  به همین دلیل همه کشورها سعی در کاهش  می نموده  دارند  نابرابری نمایند.  این    و درهای موجود 

طی   که  سوم  جهان  کشورهای  اکثر  نو  50راستا  و  توسعه  الگوهای  انواع  کاربست  عرصه  اخیر  سازی سال 

ا در بسیاری از امّ  سرزمین خود را کاهش دهند،   های نابرابری توسعه    های برنامهاند تا از طریق اجرای  کوشیده ،اندبوده 

که    شدهتجربهراهبردهای   سوم  جهان  کشورهای  کشورهای برگرفته    نوعیبه در  از    از  غافل  و  و زمینه غربی  ها 

را بوده شکاف طبقاتی  این کشورها  توسعه در یک منطقه ؛  اندساخته  ترو عمیقشدیدتر    ساختارهای درون  بنابراین 

نمی   خودخودی به منطقه  پیشرفت یک  به  شاید منجر  که  آورد  همراه  به  را  منفی  پیامدهای  است  ممکن  بلکه  شود 

و   کند  خنثی  را  آن  مثبت  ازجمله  نابرابری پیامدهای  فرهنگی  نابرابری های  اقتصادی،  اجتماعی،  همچنین های    و 

 . (48: 1395)تمامی، آورد را پدیدها فرصتنابرابری در 

 کتب  -

 درنتیجهای و  منطقه   ریزی برنامه دکتر کرامت اهلل زیاری،    نوشته  «ای منطقه   ریزی برنامههای  اصول و روش»در کتاب  

ای ی و منطقهابزاری برای اصالح و آرایش فضایی اقتصاد ملّ  مثابهبهفضایی    ریزیبرنامه و  ن  آمایش سرزمی  ریزی برنامه 

ها در قابلیت ی و بازیافت استعدادها و  های کل فضای ملخصوصیات و ویژگی  تا با بررسی و مطالعه  است   شدهمعرفی
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آن،  گوشه  ارائه   حلیراههای مختلف  بشری  توسعه در جوامع  الگوهای  قالب  در  تمرکز  و عدم  پراکندگی  ایجاد  برای 

فنون های تعیین آن؛  ؛ منطقه و روشریزی برنامه انواع  نماید. این کتاب در پنج فصل شامل: سابقه، تعاریف مفاهیم و  

است   شدهتهیهای در ایران  منطقه   ریزیبرنامه   نهایتاًای و  منطقه و تحلیل    ریزی برنامه های  روشای؛  منطقه  ریزی برنامه 

 تأکید با    ای منطقه مدیریت توسعه  » در کتاب    (.58:  1388  ی ار یزاست )  شدهپرداختهو به توضیح و تشریح موارد فوق  

ایران  علیرضا محمدی    «بر  و  زیاری  اهلل  توسعه   شدهتهیه که توسط دکتر کرامت  اهداف  آمده است که تحقق  است؛ 

، اما ای استمنطقه ابزارهای مناسب مدیریتی توسعه    قانونی، ساختار نهادی و  بسترهای مستلزم ایجاد    ای منطقه پایدار  

ی در ایران وجود دارد که الگوی موجود انطقه ی متوسعه  ی حوزه  نظرانصاحب گران و  ای بین پژوهش توافق گسترده

ها و اسناد پژوهشگذشته الگوی مناسبی نبوده است. بر اساس نتایج    ای در کشور طی دو دههمنطقه مدیریتی توسعه  

ها و نواحی گاه سکونت بین    درون مناطق کشور، شکاف و فاصله   کاهش نسبی فقر در بین و  باوجودو شواهد موجود،  

با   ناپایداری توسعه  ها و نواحی محروم بیش گاه سکونتبرخوردار  با  اند که مواجه شده تر شده است. همچنین مناطق 

ناپایداری الگوی مدیریتی در ایران بوده است. لذا هدف اصلی این کتاب   ناکارآمدی به دلیل    مسئلهبخشی از این   و 

بوده است    ای منطقه الگوی مدیریتی توسعه    شناسیآسیب ای، شناخت و  ی منطقه پیرامون مدیریت توسعه ایران  در 

دکتر غالمرضا لطیفی،    ی نوشته   «ای منطقه توسعه    ریزی برنامه مبانی و اصول  »(.در کتاب  58:  1396)زیاری و محمدی،

 و کمبودها و رسیدن به اهداف مشخص و  هابحرانوجود    ریزی برنامه ایجاد فکر برای    است که از عوامل اولیه  شدهبیان 

همانباشد می معین   امریکا  .  و  اروپایی  کشورهای  در  که  زادهاقتصا   ریزی برنامه گونه  )  دی  بزرگ   Greatرکود 

Depression  موردبررسیهای مختلف  اجتماعی را از دیدگاه  –اقتصادی    ریزی برنامهاختصار    طوربه ( بود. این کتاب 

 چراکه اجتماعی و فرهنگی کشورها را در نظر داشت،    دارد که همیشه باید شرایط اقتصادی،  تأکیدقرار داده است و  

 (. 57:  1391چیزی بیش از یک سراب نخواهد بود )لطیفی،  ریزی برنامه بدون در نظر گرفتن فاکتورهای فوق 

 )مقاله، طرح، رساله، کتب(: مطالعات خارجی

 مقاله  -

مقاله  دانفورد بهامنطقه ی  توسعه  های مدل   کند می   تأکید  «ایمنطقه توسعه    های مدل»  ی در  کلی  یک   عنوان 

دو  نیا یبه وزن نسب یبستگ ینسبی و توسعه کنندمیاز مرکز را تحمل   زیگر ی روهایاز ن یعیوس فیط وتحلیلتجزیه

ن همچن  رویمجموعه  ا  نیدارد.  توسعه  شودمی   تأکید  تیواقع  نیبر   صورت به   ی تیشخص  ازلحاظ  ی امنطقه  ی که 

تا    افتدی اتفاق م  ی مقطع زمان  کی در    آنچهعواقب آن علل و علل و عواقب آن هستند:    رایاست ز  ی/ تجمع  یکیالکتید

  غالباً   ی هااز مدل  یخ یتار  یبررس  کی مشاهدات،    نیتوجه به ا   بااتفاق افتاده است.   قبالً  ازآنچهاست    ی ا جه ینت  یحدود

مرتبط    ی و الگوها  ی امنطقه   ییهمگرا  یکی نئوکالس  ی هااز مدل   یگزارشی  دهد. پس از ارائه ی ارائه م  شده مطرح   ب یرق

نوساز به مدل   ی با  توسعه،  وابستیو تجمع  ی ارهیدا  تیعل  ی های تئور  ازجملهناهموار،  ی  توسعه  ی هاو مراحل  و   ی گ، 

 ن یاز ا  ی تعدادتوجه شده است.    زا درونزا و  برونی  توسعه   ینسب  های شایستگی مرتبط با    های نگرانیتبادل نابرابر و  

 زین  دیجد  ی اقتصاد  ی ایدر جغراف  افتهیتوسعه  یاصل  ی هادهیاز ا  یدر کنار برخ  زا درونرشد    د یجد  ی هاها در مدلدهیا

است که   ییروهایو ن  ی اقتصاد  ی هاتی مردم و فعال  ییایغلظت جغراف  حیتوض  هاآناست که هدف    قرارگرفته  موردتوجه

منابع  ی ایجغراف شکل    موقوفات  نیل(Dunford,2009:192)  دهدمی را  توسعه  1(2005)  .  منطقه راهبرد  ای  ی 

(RDSرا )    های مختلفی های اخیر در بخشداند که در سال با رویکرد استراتژیک می   ریزی برنامه   های چارچوبیکی از

ای از ی اروپا مورداستفاده قرارگرفته است. وی با استناد به مطالعات موردی، طیف گسترده از کشورهای عضو اتحادیه

ترتیب عناصر حیاتی یک برد. بدین  اند را نام می آمده دستهای خوبی که بر پایه و اساس این دستورالعمل بهویژگی

RDS   شده باشند، جداسازی و تفکیک  و اجتماعی آن  های اقتصادی سازمانی که زمینه داند:  خوب را در این موارد می

 
1- Neil 

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي
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سجودی و همکاران/....شناسی و واکاوی نقش و جایگاه آسیب   

 

چشم کهیک  گستردهبه   انداز  آینده  برای   ای طور  برای    توسعه  ایجادمشترکی  طول  منطقه  در  است؛  ی دوره   کرده 

وضوح به انواع های کلیدی آن بهکند، ارتباط پیامداران را درگیر میسهام  آزاد و مولد  ای شیوه در  استراتژی این  تدوین،

 های کلیدیگذاری سرمایه  توالی  مراحل و، شامل  برای انتقال  روشن  های مکانیسم   شناساییشود؛  مخاطبان منتقل می 

خود   ر مقالهتوره و والت د.(Neil, 2005کند )برقرار می   برای نظارت  ساده اما مؤثر  یک چارچوب  نهایتاًو    و اقدامات

عنوان   منطقه توسعه»تحت  و  ی  آنالیز  ابزارهای  روستایی،  مناطق  در  عمومی،  سیاست ای  علوم   ای خالصههای  بر 

را    ی اصل  نظری   های چارچوب  ی امدهایپ  «ای منطقه  قرار    موردبررسی  ی امنطقه   استیس  یطراح  ازنظربر علم منطقه 

در  دهندمی  ا.  وضع  درازمدتدر    ی اقتصاد  ییایپوکه  است    شده ارائه  ه یفرض  نیابتدا  به  ب   تی منجر  متوازن    ن یرشد 

بنابرا  هان یسرزم و  شد  باشند.  دیبا  یعموم   ی هااست یس  مداخالت  نیخواهد  محدود  ممکن  حد  به   کهنیا  مدوّ  تا 

چالش   ی برا  شدهتنظیم   ی هااست یس به  پد   ی هاپاسخ  با  ماه   ی قطبی  دهیمرتبط  و  در   ت یشدن  رشد  نامتوازن 

 -غالب هستند    کامالًکه امروزه    -  یامنطقه   ی هااستیبر س  معتقدند که ما امروزه،  ثالث .  توجه شده است،  هاسرزمین 

 ,Torreشوند )ی رشد در نظر گرفته م  یاصل  ملعنوان عاو به هستند    ی نوآور   کیکه به دنبال تحر  می متمرکز هست

Wallet, 2016). 

 گزارش طرح و  -

طی که  خود  پژوهش  نظر    یانیدانشجو  یبرا  ای دوره  ماستالکادر  که    شده گرفته در  اصول    خواهندمی است  با 

  ی جالب   اریبس  ی هادورهگذشته    صدسال  یط  ی امنطقهعلم    که  داردمی ، بیان  معاصر آشنا شوند  ای منطقه  ی هااست یس

  در  .گذاردمی را پشت سر  ی دیشد اریبس شرفتیپ جوان، یعلم رشتهیکعنوان به و همچنان  را پشت سر گذاشته است

 ها سیاست   تأثیر  که در   شده است  خیدر تار  ای منطقه   های سیاست ظهور  که منجر به    شودمی ارائه    ای اندیشهدوره،    نیا

، دارد معاصر  ی امنطقه ی هااست یدر س یاساسنقش  خیتار ازآنجاکه. خالصه خواهد شد به مناطق و افراد ساکن مناطق

 ی احتمال  بیو معا  ا یاسناد توسعه را درک کنند و مزا  ریو سا  ای منطقه   های استراتژی   ی هاشهیتوانند ری م  پژوهاندانش

طرح سیاست   . (Mastalka,2014)را درک کنند  یمحل  ی هادولتو    یالتیاروپا، ا   هیتوسط اتحاد  شدهانجاماقدامات  

در عمده    طوربهو  «  ای منطقه   رقابتبهبود    ی برنامه » آغازشده منجر به    1990که از سال    استونی  کنونی در  ای منطقه 

محالت  مناطق  تمرکز  در  گردشگری   توسعه فرصت ،  و  آوردن  باال اشتغال    های فراهم  کیفیت   و  مردم   زندگی   بردن 

تنگناهای ،  محلی بردن  بین  مانع    محلی  از  پتانسیل استفاده    از حداکثرکه  توسعهی  توسعه  از  و  های مزیتی  محلی 

 فرض مبتنی است که  بر اینو    است  ای های منطقه سیاست   بوده است. منطق  مؤثرخاص مناطق شده است،    رقابتی 

همچنین  زندگی هستند.    به کیفیتشکل دادن    اصلی  از عواملمنطقه یکی    و اجتماعی  های فنی زیرساخت  شرایط

عنوان تنگناها در طرح توسعه ه بهتوجّ  ای استونی شامل:منطقه   شده در سیاستترین مباحث راهبردی پرداختهمهم 

توسعه   کمک آشکارا بههای پراکنده و جداشده(؛  محلی؛ به حداکثر رساندن رویکرد یکپارچه )برای جلوگیری از پروژه

وآموزش؛  اجتماعی  اقتصادی  برای زیرساخت  وپرورش  اجتماعی  و   محلیونقل  حمل  های زیرساخت  اشتغال،  های 

فنیزیرساخت گردشگری   های  و  شهرداری،  استفادهتفریحی    محلی  از  و  می  مجدد   ...  ,DEIA)باشد  امالکو 

رویکرد آن به   است که  ریزی برنامه   یک سند  (DSSMR)  یاجنوبیموراو  منطقه  طرح استراتژی توسعه برای .(2007

برای   سمت حمایت  یک  منطقه  ی توسعه   کسب  زمانی    برای  می طوالنیافق  توسعه  .باشدتر  آن؛  استراتژیک   اهداف 

مشخص را    اهداف منجر شود  به تحقق  که باید  اقدامات مهم  آن و   یک کلو سایر اجزای عملکردی  عنوانبه را    منطقه

  شده نوشته   1999سال    برنو « در  منطقه استراتژی توسعه برای  عنوان »تحت    اصلی  برنامه   توان گفت سندکند. می می 

که نگردید    بود  ایجاد  زمان  آن  سازمانتا  را  ای منطقه   های و  بود.    انتخاب  هنوز  خود  از  درواقعنکرده  مهمی   بخش 

 باشد ای موراویا جنوبی می مالی برای منطقه  از چارچوبای  خالصه ای منطقه  ی توسعه استراتژی برای 

(Garep & Vysoké,2007).    عراق، هدف از ایجاد تفکر استراتژی ای کردستان  توسعه منطقهدر طرح استراتژی

 های جدید برایفرصت  برای به دست گرفتن   ( این بوده است که این امر نتیجه تالش دولتRDSای )ی منطقه توسعه
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زندگی و  مردم  بهبود  است.  کردستان  های زیرساخت   منطقه  در  توسعه  شده  افزایش  اقتصادی،  محصوالت   تنوعی 

داده در های رخ پیشرفت  اند. در پرتوهایی از آن بودهافزایش تولید ناخالص ملی و... . نمونه، افزایش درآمد فعلی،  محلی

منظور  به  استراتژیک  ریزی برنامه رویکرد    اتخاذ یک،   (MOP)حکومت کردستان  ریزی برنامه ، وزارت  ی کردستانمنطقه 

آینده است را   گذاری سرمایه   های توسعه وپروژه  تمامساله که مرجع برای  ای پنجفرایند توسعه را طی برنامه  افزایش

 نهایتاًبهره برده شده است که    در سراسر جهان  تعدادی کشور  موفقاز تجربیات  ،  طرح راهبردی   در این  . در نظر گرفت

طرح استراتژیک  این  نموده را    توسعه  معرفی  هم  به  تمام؛  اندمرتبط  شامل  وهای  بخش  که  به    اقتصاد  حضور نیاز 

به شکلی ی کردستان  ( در منطقه RDSای )ی منطقه مراحل راهبرد توسعهمردم در آن لحاظ شده است.    اعیاجتم

آب، جمعیت و نیروی انسانی، بخش کشاورزی و منابع  بخش مالی،  کالن،    اقتصاد  بخش شامل:  14جامع و فراگیر در  

انرژی،   بخش  آموزشوپرورش  آموزشزیرساخت،  صنعت،  بهداشت،  و  توسعهگردشگری،    عالی،  اجتماعی،  ی ابعاد 

طور به   RDSمحیطی، حکمروایی خوب و بخش خصوصی بوده است که در هر بخش اهداف  پایداری زیست  فضایی و

است گردیده  تدوین  بخش  همان  برای  بخش   مجزا  )چالشکه  چون  چشم هایی  آینده،  روند  استراتژیک،  انداز، های 

( در های نظارت دستاورد اهدافاستراتژیک، شاخص دستاورد هدف، شاخص  ظارت و ارزیابین،  RDSمأموریت، اهداف  

از بخشتمام بخش قرارگرفته است و برخی  به اهمیت بیشها موردبررسی  با توجه  از جنبهها  تری  های بیش ترشان 

 (. Kurdistan Regional Government Ministry of Planning,2011) اندموردتوجه قرارگرفته 

 رساله  -

لوندبرگ   رسالههلن  عنوانخود    ی در  و  »   تحت  جغرافیایی  نزدیکی  استراتژیکشبکهاثرات  بر   « ای منطقه   های 

منطقه   های شبکه  برای  به RSN است.  متمرکزشده (RSN) ای استراتژیک  ابزاری  منطقه توسعهعنوان    باهدف ای  ی 

نامه کند. این پایانیگران استفاده میای از بازمنطقه های  گروهسازی با تشکیل  شبکهتوسعه و    -ای روابط منطقه   تقویت

ماهیت  باهدف  نزدیکی جغرافیایی    RSN روشن شدن  ارزش  های تئوری نظری و عملی صورت گرفته است.    ازنظرو 

به   منطقه  تأثیرمربوط  تراکم  جغرافیایی،  شبکه  نزدیکی  و  احتمالی    شدهارائهای  کاربرد  و   RSN در  هاآناست 

مییافتهاست.    قرارگرفته  موردبررسی نشان  را  ها  اطالعات  تبادل  و  متقابل  یادگیری  امکان  روابطی  چنین  که  دهد 

 ها آنو مواضع    یافتهگسترشها  گاه بنکننده افق  شرکتآورد و همچنین به این معنی است که برای چندین  می   فراهم

کننده را که شرکت های مالی، چندین  یارانههای آموزش، در کنار  فرصتیابد. عالوه بر این، بازاریابی داخلی  می تغییر  

 ها اینزیادی را برای  کردند، جذب کرد که در غیر این صورت وقت  آموزشی در موضوعات شرکت می   های برنامه در  

ای منطقه   ی های توسعهسیاست نقش  »خود تحت عنوان    احمد در رساله  (.Lindbergh،2008دادند )اختصاص نمی 

ای واسطه عنوان  بهخود را سطح منطقه    مطالعه  ی دامنه  «آریاییاد عربستان سعودی   در توسعه اقتصادی محلی: پرونده 

مورد   محالتتوسعه ملی برای رسیدن به    ریزی برنامه ابزاری برای    عنوانبه تحقق توسعه را تسهیل کند و    تواندمی که  

ای  سازی ابزارهای منطقه بهینه   یدرزمینه هایی  توصیهته است. هدف از این تحقیق ارائه  هدف قرار دهد، در نظر گرف

سیستم  یک  که  شرایطی  در  مطالعه  این  است.  بوده  سعودی  عربستان  در  توسعه  منابع  مکانی  تخصیص  برای 

اقتصادی و    ی دهی شده است و نقش اساسی در پیشرفت توسعهمرکزی در یک ساختار حاکمیتی سازمان  ریزی برنامه 

ال در صورت گرفته است. این مطالعه در مورد عدم وجود نقش فعّ  کندمیای واگذار  منطقه اقتصادی را به نهادهای  

ی را تکمیل کند که تحقق آن به تحقیقات گسترده در مورد های ملّسیاست است که قرار است    ای منطقه  ریزی برنامه 

ی هتوسعهای  تئوری مبتنی بر    شدهانجاممحلی دارد. مطالعات فکری    ی نقش مداخالت سطح منطقه در تسهیل توسعه

که توانسته است چارچوب مفهومی را برای   ای است منطقه   ی های توسعهو سیاست   ریزی برنامه ای و همچنین  منطقه 

ای فراگیر و بازتاب شرایط واقعی محلی منطقه   ی توسعه  ی ورت تفصیل تحقیق دربارهتحقیق تدوین نماید که بر ضر

و بستری است که فرآیندهای توسعه روی آن انجام   محلید  دارد و شامل تعیین فاکتورهایی برای تولید اقتصا  تأکید

توسعه  شودمی  نتایج  بتوانند  به همه    تا  از همه  اقتصادی  استفاده  و  از مهم طریق سیستم   برسد  هابخش فضاها  که 

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي
 1400 تابستان، 37-17،  4ی، شماره 2 یپژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي، دوره 



29 
 

سجودی و همکاران/....شناسی و واکاوی نقش و جایگاه آسیب   

 

اتفاق   حاکمی  آمدهدست بهنتایج    نهایتاًافتد.  می حاکمیتی  سیستم  در  انسجام  عدم  از  به  حاکی  منجر  که  است  تی 

اداری و مالی   ازنظرساختار حکومت فاقد توزیع متوازن    رسدمی نهادی در کشور شده است. به نظر    ی فروپاشی شبکه 

ده باشد نادی  شدهگرفته نیازهای واقعی و نتایج در نظر    کنندهمنعکس است. همچنین توسعه منابع انسانی به شکلی که  

در هر سطح مکانی و ساختار حکومتی   ترمنسجم یابی به یک تشکل  بنابراین، این تحقیق لزوم دست؛  شودمی گرفته  

 (. Ahmed،2013با سیستم سیاسی سازگار است ) کهدرحالیکند، تأیید می موجود بین سطوح مختلف مکانی را 

 کتب -

طراحی سیاست برای که    کندمی ؛ اشاره  دونالد ساویه  و  بنجامین هیگینز  نوشته  «ای منطقه  ی های توسعهنظریه»کتاب  

تصاد ملی  ای است که بخشی از اقدرک جامعی از رفتار اقتصادهای منطقه   درگروتضمین عملکرد خوب اقتصاد ملی هم  

از   کاملیاین کتاب مجموعه  درک.    همینهایی برای هر منطقه بر پایه  سیاست   صورتبهدهند و هم وابسته  را شکل می

 توسعه  های نظریه  پردازد و معتقد استمی   آن  نقادانه  تحلیل  به   و   کندمی   معرفی  ای رامنطقه ی  توسعه  اصلی  های نظریه

طراحی سیاست    .کند  کمک  ای منطقه ی  توسعه  با  آن  و ارتباط  اقتصادی ی  توسعه  اندیشه  شناخت  به   تواندمی   ای منطقه 

ای است که بخشی از اقتصاد درک جامعی از رفتار اقتصادهای منطقه   درگروبرای تضمین عملکرد خوب اقتصاد ملی،  

می را شکل  وابسته  ملی  همچنین  پایسیاست   صورتبهدهند،  بر  منطقه  هر  برای  است.  همین    ههایی  ،  درنتیجهدرک 

عنوان به آید، بلکه باید مناطق را  های متعارف علم اقتصاد »نئوکالسیکی« و »مارکسیستی« به این کار نمیشناسی روش

اهدافشان چیست  درستیبهیک واحد   بازیگران اصلی چه کسانی هستند و  قرار داده و معین کرد که  تا   مورد تحلیل 

در که اشاره شد    گونههمانای ایجاد کرد.  بتوان بر مبنای آن مشاهدات الگوهای محیطی را در جهت پیشرفت منطقه 

نظریه به  جامع  نگاهی  نخست  حاضر،  منطقه کتاب  نابرابری  توسعهای  و  نقادانه منطقه   های  تحلیل  مورد  و  شده  ای 

کشور    قرارگرفته چهار  دستاوردهای  از  گزارشی  سپس،  استرالیا،  است.  و  کانادا  انگلیس،   ه توسع ی  درزمینه آمریکا، 

نظریه   شدهعرضهای  منطقه  با بررسی کاربرد  پایان  برنامه و در  برای  تقویت های دولت، روشها و سیاستها  برای  هایی 

توسعاستراتژی  )  پیشنهادشدهای  منطقه   ههای  کتاب  .  (Savoie: 2009،Higginsاست  در    پیونددهنده»هترینگتون 

  ریزیبرنامه از زمان    ی زندگ  کهاینبه این نتیجه رسیده است که با علم بر    «ی امنطقه ی  توسعه  ی برا  یچارچوبانگلستان،  

که قبالصورت گرفته است    ی اریهمه از ابتکارات بس،  رفته است   شیپ   توجهیقابل   طوربه   1970و    1960در دهه    یمل

 یهاراه ، مانند  گیردمیکه از آن سرچشمه    یمختلف   جی و نتا  2002دولت    داریجوامع پای  ، مانند برنامه اندکردهاستقبال  

م   یشمال است   تأکیدهمچنین  .  دلندیو  مجامع    شده   (RDA) ای منطقه  ی توسعه   های آژانسو    ای منطقه که 

 یهای به استراتژ  هیشب  یچارچوب مل  کی به    هاآن  ی مجموع اجزا   اما.اندکرده  دیرا تول  ایمنطقه   ی اقتصاد  هایاستراتژی 

، شهرها  یجوامع محل.  شودمی ، اسکاتلند و ولز دارد اضافه نرلندیا   ی اروپا، جمهور  یاصل  ی هان یدر سرزم  شهیکه ر  یمکان

مناطق، حت بر  نانیتوانند اطمی ، نمکنندمیعمل    یجمع  طوربه   کههنگامی   ی و  باشند که  استراتژنامهداشته  ها و ی ها، 

ا  لیتحو  توانندمی  هاآن  یآرزوها مگر  شوند،  چارچوب   ی تر ش ی ب  نانیاطم  هاآنبه    نکهیداده  با  سازگار  که  شود  داده 

)   سیانگل  ی برا   تری وسیع  کتاب  (Hetherington,2016باشد  در  همکارانش  و  بالچین  سیاست    ریزی برنامه».  و 

 یقدرت ادار  ی اروپا، واگذاری  هیالوقوع اتحادبیقر  یینما، بزرگ یو پول  ی اقتصاد  هیحادمعتقدند که ات  «ای در اروپامنطقه 

مرکز دولت  مقامات    یاز  افزا   ی امنطقهبه  شهر  محیطیزیستموضوعات    تیاهم  شیو  همگی و  توسعه    ی،   کیدر 

نگران  کهچناندارند.    تأثیر  ریزی برنامهو    ای منطقه   یگذاراست یس  کپارچهی  استیس و  اروپا  سراسر  افزا  یدر    شی از 

م  ی نابرابر ب   یزندگ  زانیدر  قرن    ی کاری و  ودر  کتاب    است.  ایجادشده  کمی  بیست  این  اهمیت  باب  توان گفت؛  می در 

اول  ی امنطقه   ریزی برنامه و    استیس اروپا  بررس  ی کتاب  نیدر  به  که  پ  راتیتأث  یاست  موضوعات   نیا  رامونیو مشکالت 

مختلف دولت،   ی هاستم یتکامل س  ی، به بررسی اقتصاد  ی مبناادغام    درباره  یمرور کل  کی   ی کتاب با ارائه  نیپردازد. ا ی م

بررس  ریزی برنامه  انحراف،  اشکال  ب   یو  کشورهای اختالفات  مختلف   ای متمرکز    ریزی برنامه  باقدرتواحد    ی ن  اشکال  با 

با    های ایالتو    واگذارشدهقدرت    ا یکه آ   کنند می سؤال را مطرح    نیا   نی همچن  سندگانینو.پردازدمی   ریزیبرنامه فدرال 
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مشروط مشابه  کشورها  تیتحوالت  شرق  ی در  در  گذار  حال  داد    یشرق  ی اروپا  در  در  خواهد    همچنین   .ریخ  ایرخ 

،  یاختصاص   های گیری تصمیمدر    مؤثرسطوح    جادیو ا  یامنطقه   ی توسعه  بودجه  نیمشکالت تأم  یبا بررس  سندگانینو

در   یو اجتماع  ی تر و اقتصادگسترده  ی هااست یو س  زیستمحیط و    تی ریمد  ی هاستم ی سها و  رساختیز  ریّمتغی  توسعه

به اعتبار و تحقق رشد    یابیکه در صورت دست  ی دیموضوعات کل ی؛  امنطقه اروپا و    هیدر چارچوب اتحاد   ی مناطق شهر

 ,Balchin, Sykora)  دهندمی ارائه    گیرد راقرار    موردتوجه  دیبرابرتر درآمد و ثروت در اروپا، با  عیو توز  داریپا  ی اقتصاد

Bull, 1999)  معروف کتاب  در  مارشال  و  گالسون  اشاره    «ای منطقه   ریزی برنامه ».    ریزیبرنامه که    کنندمی خود 

اگرچه   .شود  افتیجهان    ی از کشورها  ی اریبس  ریزی برنامه   ی هاستم یعنصر مهم در س   کیعنوان  تواند به یم  ی امنطقه 

ماه  فیتعار تشک  ی امنطقه   ریزی برنامه   آنچه  ت یو  مدهدمی   لیرا  بسی ،  باشد   ار یتواند  اشغال    کهچنان  متفاوت   کیبا 

  نامناسب  تیموقع  ک ی اوقات در    یگاه  تواندمی   زین  یامنطقه  ریزی برنامه،  ریزی برنامه   مراتبسلسلهواسطه در    تیموقع

بگ ب   ردیقرار  مل  نیکه  قدرتمند  اغلب   یهابرنامه ،  بیترت  نی هم  به  .شودمیفشرده    هاسیستم آن    محلیو    یعناصر 

ب   توانندمی   ای منطقه  اما    نیاز  توجّ  باگذشت  آنچهبروند  قابل  طب زمان  است  چن  عتیه  ز  یتی فعال  نی ماندگار    را یاست 

مهم ن  یمسائل  که  دارد  ا  ازیوجود  دارد.    نیبه  مداخالت  از  توجّ  ی ادعا  نیا  درواقعسطح  با  که  به  ماست  و ه  روندها 

ن   وعاتموض معاصر،  جامعه  در  دارد.    تر ش ی ب  یحت  ی ا منطقه   ریزی برنامهبه    ازینوظهور  و   ی اقتصاد  های گرایشوجود 

تحت   ییفضا  ی الگوها  کهوقتی  درواقع.  شودمیتحرک، در زمان روزانه / هفته و در طول عمر    شیباعث افزا  یاجتماع

 یهانی عنوان سرزمبه را    ییو روستا  ی مناطق شهر   ستین   ی منطق  گرید  ،متمرکز و پراکنده قرار دارند  یهاانیجر  تأثیر

 ,Glasson)ابندییم   وندیو دوردست پ  یکیبه طرق مختلف با مناطق مختلف در نزد   هاآن  چراکه  میری مجزا در نظر بگ

Marshall,2007 ) 

جمع این  آنچه  بندی در  که    اذعان  توانمی   آمد،  بخش  در  توسعه  ریزیبرنامه داشت  منطقه و  بخش  ی  به  ای 

مطالعات  انفکاک از  و    شده تبدیل  المللیبین ناپذیری  میبیش جاذبه    روزروزبه است  زمینهیابد.  تری  این    ترینمهم   در 

 موردتوجه   منطقهجغرافیایی در سطح    مختلف  هاى مناطقمحدودیت  و  هاتوان  ی با توجه بهملّی  توسعه  جامع   های برنامه 

منطقه توسعهحال    .گیردمی  قرار معنای  ی  به  که  نیازهای   برآوردهای  نمودن  لحاظ  با  کنونی؛  نسل  نیازهای  نمودن 

تا    درصددباشد،  می   ای مشخصمحدودهآینده در    ی هانسل ای را کاهش  منطقه کیفیت زندگی درون    های تفاوتاست 

ای در عملیاتی نمودن اهداف ملی )آمایش سرزمین( و ای توان ویژهمنطقه  ریزی برنامه رسد که  می بنابراین به نظر  ؛  دهد

و    بهشهرهای توجه  )  محلی میانی  و  توازن  هاآن  تقویتکوچک  و  تعادل  تزریق  می(  با  اساس ایفا  بر  همچنین  نماید. 

برنامهطرح   آمدهدستبهتجارب   و  منطقه ها  بیش های  زمانی  است که درای،  ثمربخش   « ک یاستراتژفرایندی  »  قالب  تر 

شود.   برنامه طرح همچنین  هدایت  و  توسعهها  منطقه های  بهی  جامعهای  دستاوردهای  آخرین  از  یکی  علمی،  عنوان  ی 

منطقه  تعادل  و  توسعه  به  دستیابی  شمار  برای  به  ایجادروندمی ای  دنبال  به  همواره  منظور  بدین    برای  برابر  فرصت  . 

  شود. امری که در شرایط کنونی به شناخته می  پایدار  ایجاد جوامع  برای   ی ابزاری مثابه به  طرح گردیده و  تمامی مناطق

پذیری سایر مناطق و عدم توجه به  علت تمرکزگرایی شدید و بار مسئولیت باالی برخی مناطق و عدم تحرک و رقابت

پیش  پژوهیآینده موردنیاز  و  زمین  به    باألخصآتی،    های فعالیت بینی  توجه  غفلت    محدودیتبا  مورد    شده واقعزمین 

 است. 

توسعه  های پژوهش نتایج   باب  در  گرفته  و  منطقه   ی صورت  تکامل  سیر  می   هاآن   شناسیآسیبای،  که نشان  دهد 

منطقه توسعه استراتژی   ای ی  و  الگوها  بهو  آن  از  مستخرج  شده جهت های  آزموده  و  کارآمد  نوین،  رویکردی  عنوان 

از درون و جزئی نتوان به دست    باشند که شاید چنین دیدی را با نگاهیای میی پایدار منطقه یابی به توسعهدست

طور هدفمند از درون به  زیر مناطقآورد. جهت فراهم شدن چنین شرایطی و تسهیل در انجام آن الزم است در ابتدا  

و سامان  توسعهمورد هدایت  از طریق  و  گیرند  قرار  و    ی دهی  یکپارچه  پراکنده در کل  گذاری سرمایههماهنگ،  های 

ای در کشورهای منطقه   ی توسعه  های طرح   تهیه  کهچنان قرار گیرد. هم    موردتوجهوسعه  منطقه با ایجاد محورهای ت
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همچنین با    یافتگی گواهی بر این مدعاست.ری، اقتصادی و سطوح متفاوت توسعههای طبیعی، ساختاتفاوتمختلف با  

و  توجّ تجارب  به  توسعه   شودمی   استنباط  گونه این  شدهبررسی های  نمونه ه  به  رسیدن  جهت  پایدار   یکه  و  متوازن 

ابتدا ممنطقه  فعلی منطقه می ای در  مانند  باش ستلزم شناخت وضعیت  اساس شاخص  بندی رتبه د،  اقتصادی، بر  های 

 موردبررسی  های نمونهبر اساس    درواقع  .باشد می سیاسی، محیطی و زیربنایی و...    –فضایی، نهادی    –اجتماعی، مکانی  

اجتماعی، سیاسی  نظر می به   اقتصادی،  گرفتن ساختارهای  نظر  در  که  اجتماعرسد  مشارکت  موجود؛  نهادی  های و 

های مسئولیت ذاری برخی از  آنان جهت واگ  ه های بالقوّاستعدادسازی  وانمنده مضاعف به زیر مناطق و تو توجّ  محلی

تقویت    منطقه و  ی  هابخش اصلی،  انسانیمالی،  اقتصادی  نیروی  و  بهره تیابی  ، دسجمعیت  منابعبهینه    برداری به    از 

بهبود در وضعیت ،  بخشی  سطح  ای ومنطقه   فضایی، رشدمتوازن  ی آب،بخش منابع، صنعت، خدمات و انرژی، توسعه

اتخاذ ،  از صادراتدر حمایت    و صنایع تولیدی   گردشگری، کشاورزی   های زیرساخت  بازسازی   تالش برای   بودجه،  منابع

برای   استراتژی  مشارکت،یک  فرصت  و  زنان  اقتصادی  و  اجتماعی  وضعیت  بردن  ناخالص   باال  تولید  سهم  افزایش 

در رابطه   منطقه  موقعیت جغرافیایی  بهبودی صنعتی دولتی و خصوصی،  هابخش سازی پشتیبانی بین  یکپارچهداخلی،  

برابر خشونت،  سوادی کردن بی   کنریشه،  ترانزیت  و  ونقلبا حمل   حقوق سیاسی،اشتغال،    ،حق مالکیت ،  حفاظت در 

منعطف عمل   اندملزمتوسعه منطقه    الگوهای   کهازآنجایی. حال  نمایدمیعمل    مؤثربسیار    و... .  جمعیت  غلظت  کنترل 

و   نکنند  ابداً کنند  صادر  دستوری  الزامی  و  می قطعی  برای  ؛  را  متفاوتی  اجرایی  راهکارهای  مختلف  شرایط  در  توان 

پذیر محور و انعطافاجتماعای با تفکر راهبردی، ی منطقهگونه که بیان شد؛ الگوی توسعههمانالگوهای آن ارائه نمود. 

ها و ها، ظرفیت توانتا از    کنند می الگوها تالش    گونهاین  چراکهاست    مؤثربسیار    ای منطقه  های تعادلخود در برقراری  

 دهی کنند. را به بهترین شکل ممکن سازمان هاآناقدامات و همکاری تمامی مناطق بهره گیرند و 

 نیشیپ قاتیتحق یبررس و نقد

 یک  درنتیجهاست.    نشدهنوشته   برایش  ای نامه وصیت   هیچ  نمود که  تشبیه   ارثی  به  را  پژوهش  هر  ی پیشینه  توانمی 

  قرار   کار خودی  سرلوحه  را  پیشین  مطالعات  تواندمی  خود  پژوهش  طراحی  درراه  گام برداشتن  هنگامدر    گرپژوهش

 ادبیات  بر  مروری   و پیشین  تحقیقات  بررسی  از  ، پس دیگر عبارتبه   گیرد.  بهره   خود  پژوهش  تعالی   جهت  هاآن  از  و  دهد

مورد  مطالعات  این   ضعف  و  قوت  نقاط  تحقیق، درمی   روشن  پژوهش  ی مسئله  در    مثبت  نکات  گرفتن  نظر  گردد. 

نیز   تحقیقات  ضعف  نقاط  مسلما   .شد  پژوهش خواهد  شدن  بارورتر  موجب  پیشین   مطالعات  در  پژوهشگر  به  پیشین 

تحقیق  ترصحیح  و  تر هوشمندانه   طراحی  شناسایی زوایای  و    کمک  گذشته  اشتباهات  از  جستن  دوری   و  ابعاد 

اما این ؛  شودمی گوی دو تاریخ و دو ذهنیت، نویسنده و منتقدان آغاز  وقدانه، گفت بنابراین، در قلب کار منت.نمایدمی 

به حقیقت گذشته یا به    «ادای احترام »: انتقاد به معنای  شودمی خودخواهانه به سمت زمان حال منتقل    طوربه گفتگو  

برای درک    -نیست    «دیگران»حقیقت   ما    فهمقابلبلکه یک آراستگی  به    .(Barthes،1963:  6است )زمان خود 

آن و شناسایی علل و   شناسیآسیب به    توانمی پیشین    کارهای تعبیری پس از استخراج نقاط ضعف در مطالعات و  

نیز    های زمینه  آن  زمینه  .  یافتدستبروز  همین  عاریت  آسیب در  به  زیستی  علوم  از  که  است  مفهومی  شناسی 

عبارت   شناسی آسیبف  که طبق تعری  شودمی و اقتصاد به کار گرفته    شناسی جامعهو در سایر علوم مانند    شدهگرفته 

ریشه  است شناخت  مطالعه  )ستوده، نظمی بی  از  ارگانیسم  در  آسیب14:  1378ها  در  عبارتی  به  و (.  مبانی  شناسی 

نابساهای کارکریشه قرار می   موردمطالعهمان  ردهای  بررسی  نیز  3:  1380گیرند )رئیس دانا،و  تاریخی  بعد  از  روی (. 

اول   های دهه  در طول  روند  این  بر ادامه  دیگری   نیز علت  از جنگ  پس  شهرهای   بازسازی   لزوم  و  جهانی  جنگ  و  دادند

انقالب صنعتی عجین و ی  به شیوه   که  ای منطقه   ریزی برنامهحال  (.  Taylor،23:1999بود )  بیستم   قرن با  مدرن 

در ایران ،  کشورها باز کرد  ریزی برنامهجای خود را در فضای    تدریجبه با آغاز انقالب صنعتی    زمانهم  و  همزاد است

ادامه سعی شده است تا به   بدین ترتیب در  های ادوار مختلف بوده است.کشورهای اروپایی و فراز و نشیب  تأثیرتحت  

 نقاط قوت و ضعف تحقیقات پیشین اشاره شود. ارائه
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توجّ به اهمیت مطالعات  با  به  منطقهه  تا  این بخش سعی شده است  ای منطقه نقاط قوت مطالعات    ترینمهم ای، در 

 مصادیقی از نتایج آن پرداخته شود. ده اشاره شود و همچنین به ارائهمطالعه ش

ای منطقه از مطالعات پیشین دانست. مطالعات    شدهبرداشتترین نقاط قوت  توان از مهم میسازی را  نظریهظرفیت    -

برای    فردی منحصربهظرفیت   مطالعات    پردازی نظریهرا  کردن  تئوریزه  آوردهمنطقه و  فراهم  و  ای  توان   یک ایناند 

تری تر و مستحکمهای قوی ی نظریهای منتظر ارائهطقه مطالعات من  یهمچنان در حوزه  توانمی است که    متدولوژیک

 بود. 

مشترکی    های فعالیتطریق  در این حوزه است. این مهم از    ای رشته بین   های فعالیت   موردتوجهت  قوّ  یدومین نقطه   -

گردد می   شدهارائههای  نظریه شدن    جانبههمهو باعث غنا و    گیردمی مرتبط فراهم آمده است، قوت    های رشته که بین  

از توجّ نگاه  و  البته  شودمی به آن پرهیز    بعدی تکه و  قلمداد    ضعفنقطه  ناخواهخواهوحدت متدلوژیک  عدم    اگرچه. 

وجود  می  به  نیز  را  امکان  این  اما  از   آوردمی گردد،  استفاده  با  مختلف  علوم  دانشمندان  واحد  موضوع  یک  در  که 

منطقه ابزارهای   همکامطالعات  یکدیگر  با  این  ای  و  کنند  قوتی    قطعاًری  راهکارهای    یدرزمینهنقطه   شده ارائهارتقا 

 خواهد بود.

فکری  حوزهنزدیکی    - توجّهای  قابل  از دستاوردهای  اجرایی  است،  و  این حوزه  در  بین کسانی که   چراکهه  معموال 

فاصله وجود دارد. میزان این فاصله و   اندمشغول اجرایی هستند و کسانی که به مطالعه و پژوهش    های فعالیت درگیر  

آن کشور بستگی دارد که در علمی و آموزش    ای نهادهشدت و ضعف آن تا حد زیادی به سیستم و ماهیت سیاسی و  

با توجّمنطقه  ریزی برنامه  نیاز  ای  به  ارتباطی    غالباًاز این گروه    دودستههر    آورالزامه  اجرایی و   اندرکاراندست حالت 

این دو جزیره    شودمی ی تقویت  و محققین دانشگاه   زانپردانظریه به هم  و  از هم را  نماید. )این مورد   تر نزدیکدور 

 نمود دارد(  یافتهتوسعهتر در جوامع بیش 

ضوابط   کشور،  توسعه  های برنامه   در   آن  اجرای   بر  تأکید و    استانی  هزینه -درآمد  نظام  طراحی  -  آمایش   یملّ   تدوین 

ها از شهرستان   از  بعضی  و  استانی   ی توسعه   یملّ  اسناد  تهیه  ،در کشور  سرزمین  آمایش  گانهنه   مناطق  تعیین  سرزمین، 

 ای است. ی منطقه توسعه های برنامه اسناد و  در تهیه و تدوین شده اشاره تأکیداتنقاط قوت و البته از 

  اجتماعی، تربیت   امور  های در بخش ها  استان   بین   های تعادل  روند  ای تا حدودی به بهبودهای منطقه ها و برنامهطرح   -

روند  های استان  اکثر  در  ص متخصّ  و  کارآمد  انسانی  نیروی  مالی،  کشور،   نهادهای  اقتصادی   و  سیاسی  تکاملی ساختار 

وتصمیم  و  استانی،  ریگ  میتصم  ساز  دادهی  توسعه  ارتقا   هایشهرستان   و  مناطق  از  مکانی  آماری   اطالعات  و  هانظام 

و   ویژه  اعتبارات  کشور، اختصاص  مناطق  در اکثر  زیربنایی  امکانات  و  هاشبکه ی  توسعه  و  هاشدن ظرفیت   فراهم  کشور،

 شوند. می  سنواتی منجر بودجه  در قوانین هااستان  بین تعادل بخشی منظوربه  خاص های ردیف

ای  نتایج اجرا و برقراری توسعه منطقه  ترینعملیاتیو    ترینمهم و گزاراشات؛ یکی از    هاطرح بر اساس نتایج بسیاری از    -

بدان جهت است که   مسئلهاین    اهمیتی نفوذ بوده است.  پذیری نواحی وابسته و حوزهباال بردن توان و ظرفیت رقابت 

 پذیری و پویایی ساختار ملی را نیز در بر خواهد داشت. رقابت 

 )مقاله، گزارش و طرح، رساله، کتب(مطالعات مطالعه شده    دی نتایج کاربردی زیر از مجموعهمور  طوربه همچنین  

های بخشموردی بوده است و از ذکر نتایج جزئی به دلیل ارائه در  طوربه نتایج کلی  بر ارائه تأکیداست ) شدهاستخراج

 شده است(:  نظرصرف پیشین  

و   محلیهای  گاهی، تعیین قطب و هدایت توسعه متعادل سکونت  بخشینظم ،  زیر مناطقاقتصادی مناطق و    ی توسعه 

برقراری  خوشهای و  منطقه  از  ه منطق  هایتعادلهای توسعه،  های دولت در زیر مناطق، مدیریت  سیاست ای، حمایت 

توسعه زیربناهای  بهبود  مناطق،  زمین در  و  و   جهانگردی در  ی اشتغال، مسکن  اجتماعی  تقویت همبستگی  منطقه، 

روستایی، تالش فزاینده برای کاهش جای پای بوم شناختی، انطباق و کاهش   _فرهنگی، حمایت از رنسانس شهری  
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ی زیر زیستمحیطفرهنگی و  های ارزشای، حفاظت از میراث و  منطقه عوامل منجر به گرمایش زمین، مدیریت پسماند 

م  و  آب  منابع  مدیریت  تقویت  مناطق،  منطقه،  در  بحران  آوردن  ای منطقه پذیری  رقابت دیریت  فراهم   های فرصت، 

باال اشتغال   کیفیت  و  محلی  زندگی  بردن  تنگناهای ،  مردم  بردن  بین  بودن  از  دسترس  در  خدمات   برخی  محلی، 

مختلف  اشتغال  آموزشی،   مثالعنوانبه )  یعموم خدمات  توسعه  و  گردشگری و    وکارکسب ،  فرهنگیی  فنی(، 

قابلمشخص    زیستمحیط  مناطق اطمینان  و  طریق    در  متنوّعیکپارچه    های فعالیتاز  محلیو  مشارکت  ،ابتکار  ،  و 

توسعه محلی، به حداکثر   های طرحعنوان تنگناها در  توجّه بهشهرداری،    فنی   های زیرساختمحلی،  ونقلحملاشتغال،  

از   جلوگیری  )برای  یکپارچه  رویکرد  و  پروژهرساندن  پراکنده  به (،  جداشدههای  آشکارا  اقتصادی   کمک  توسعه 

 امالک  (، استفاده مجدد ازهابرنامه   ایو    عملیات /سایر اقدامات  با یالینک به  با مشخص کردن ارتباط  عمدتا)  یاجتماع_

  بهبود منابع ،  یو بخشای  منطقه سطح    و رشدمتوازن در  اقتصادی   طی بهبود مح  ،قدیمی  نظامی و صنعتی  های سایت  و

صنایع   یکشاورزگردشگری،    های زیرساخت  بازسازی   برای   ی اژهی و  های تالش  درآمد و  بخشیدن به منابع  تنوع  بودجه،

صادراتحمایت    در  ی دیتول فرصت  ،  از  و  زنان  اقتصادی  و  اجتماعی  وضعیت  بردن  باال  برای  استراتژی  یک  اتخاذ 

داخلی،   ناخالص  تولید  سهم  افزایش  بین    ی سازکپارچهیمشارکت،  خصوصی،  هابخشپشتیبانی  و  دولتی  صنعتی  ی 

موقع رابطه    منطقه  جغرافیایی  تی بهبود  حملدر  فرصتارائه  ،سوادی بی  کردن  کنریشه،  ترانزیت  و  ونقلبا   هایی 

فرهنگی و   هویتی  ،حف  و توسعهییو روستابین مناطق شهری    شکاف آموزشی  برای همه و حذف  وپرورشآموزش

خانواده،  هنری  قانون  خشونت،  برابر  در  مالکیت،  حفاظت  سیاسی،  حق  ارث،کنترل   حقوق  از   غلظت  و  و...  جمعیت 

 .اندبوده مطالعات و منابع مطالعه شده   در مجموعه شدهاستخراجموارد  ترینمهم 

 ن یشیپ قاتیتحق  ضعف نقاط

است و این    فروبردهای از ابهام  ای، تحقق اهداف و فواید اثرگذار آن را در هالهمنطقه   ریزی برنامه های اجرایی  چالش

 .اثر تبدیل کرده استای و بیکلیشه ریزی برنامه به در غالب موارد کاربردی را  ریزی برنامه 

ل شام   ریزی برنامه ای است،  منطقه   ریزی برنامه چالش جدی برای تحقق اهداف    ریزی برنامه فقدان یا کمبود فرهنگ    -

مهم  رنامه و بازنگری برنامه سه مرحلهشود، اجرای برنامه، ارزیابی ببرنامه محدود نمی چهار مرحله است و تنها به تهیه 

فر باید    ریزی برنامه یند  ادر  که  بگیرد.  موردتوجهاست  مرحله  ریزی برنامه نظام    قرار  در  برنامه    ی تهیه   ی کشور 

های جدی در اجرای برنامه، ارزیابی و بازنگری وجود دارد های خوبی به دست آورده است، اما همچنان چالشپیشرفت 

 .گرددی بازموط در کشور مرب ریزی برنامه که بخشی از این مشکل به نبود فرهنگ 

برنامه هستند، اما پایبندی به اجرای آن نیست، این مورد چالشی جدی بر سر راه   مند به تهیهشور عالقهمدیران ک  -

شود می  شدهتهیه های برنامهای است، تغییرات مدیریتی و در پی آن تغییر رویکرد، موجب تغییر در منطقه ریزی برنامه 

ندارند  کهدرحالی قبلی  برنامه  اجرای  به  پایبندی  جدید  مدیریتی    گر یدعبارتبه .  مدیران  یند افر  عمالًتغییرات 

می منطقه  ریزی برنامه  مواجه  اخالل  با  را  اینای  نظام  که   است  یحالدر   کند.    دنیا  موفق  کشورهای   ریزی برنامه   در 

 تغییر  به  نباید  مدیریتی  تغییر  بنابراین  باشد،  پایبند  قبلی  برنامه  به  باید  بعدی   مدیر  کند،   تغییر  مدیریتی  نظام  چنانچه

 شود. منجر شدهتهیه  برنامه  محتوایی

ای است، وجود نفوذهای ناهمگن  منطقه  ریزی برنامه   نقاط ضعف کشور نیز از دیگر    توسعه  ٔ  درزمینهنبود توافق ملی    -

و   نامشخص  اهداف  کشوربرای    یهمسان  ریغکه  برنامه   توسعه  اهداف  تحقق  مانع  سطح  در    خصوصبه  ریزی دارد، 

 شود.می ای منطقه 

تر از نبود نهاد یا دستگاه اجرایی مشخص، مرتبط و مهم و یا  ای  منطقه  ریزی برنامه بخشی و    ریزیبرنامهتضاد بین    -

، راه و شهرسازی، وبودجهبرنامه هایی مثل  دستگاه   بعضاً  .است  هابرنامه سطح از  این    موانع جدی همه پاسخگو از دیگر  

سازندگی  بنیا جهاد  یا  مسکن  کرده  توسعه   ٔ  درزمینهد  اقدام  که  کشور  نهادی  یا  سازمان  اما  مبنای   کامالًاند،  بر 

حوزه  گرفته شکلای  منطقه  ریزی برنامه  و  دغدغهی  باشد  و  نداردی  فعالیت  وجود  باشد،  برنامه  اهداف  تحقق  و   آن 
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ای به این دو قه منط  ریزی برنامه هایی وجود دارد، اما  و سازمان   هاوزارتخانه  هااستان در سطح کشور و در سطح    اگرچه

در سطوح فراتر نیز و    شودشهری را شامل می ی  یک مجموعهتواند  میای  منطقه   ریزی برنامه شود.  سطح خالصه نمی

مشکل و در غالب  شود،  ای که میان دو یا چند شهرستان انجام می ناحیه  ریزی برنامهبه کار گرفته شود. این مشکل در  

دارد  خأل وجود  موظف  هر  فرمانداری  البته  ،مدیریتی    ا امّ  خوداست،  ی حوزه  شهرستان  مسائل  پیگیری   به  شهرستان 

 دارد. ن وجود چند شهرستان  یا دو میان ی مؤثر و کارآمد ارتباط

داده  - و  اطالعاتی  نظام  چالشنبود  دیگر  از  نیز  دستگاه استای  منطقه   ریزی برنامه های  ای  ط .  بر  مختلف  بق های 

است، اما در سطوح    روزتربه کنند و اطالعات در سطوح شهری  داده و اطالعات می  استاندارد مشخص اقدام به تهیه

از دالیل عمده نبود   ی نگر  ی بخش  درواقعکه    یف استوضعیت خوبی نداشته و بسیار ضع  اطالعاتها و  ای دادهمنطقه 

ای اهمیت زیادی دارد، این منطقه   ریزیبرنامهدر تهیه و اجرای    مراتبسلسلهاست. رعایت    روزبههای  و داده  اطالعات

از   و    ریزی برنامه نوع  تهیه  کشور  در سطح  در سطح    ریزی برنامه باید  آن  به  مربوط  مطالعات  . انجام شود  هااستان و 

باید از سطوح محلی مثل شهرها، روستاها و سطوح  منطقه  ریزی برنامه   معموالً   کهیدرصورتآغاز شود    ی فرا شهرای 

 افتد.اتفاق نمی  محلیای در سطح منطقه  ریزی برنامه یند افر

 پیشین  تحقیقات ضعف و  قوت نقاط از  ایخالصه  .2جدول 
 نقاط ضعف نقاط قوت

 سازی نظریهظرفیت 
  ریزیبرنامهبرای تحقق اهداف  یچالش ریزیبرنامهفقدان یا کمبود فرهنگ 

 ایمنطقه

 ایهای منطقهها و برنامه طرح  پایبندی به اجرایعدم   در این حوزه  ایرشتهبین هایفعالیت

 کشور  توسعه ی درزمینهنبود توافق ملی  های فکری و اجرایی حوزه نزدیکی  

 آن  اجرای بر تأکیدو  استانی هزینه -درآمد  نظام  طراحی
نبود نهاد یا دستگاه  و یا ای منطقه ریزیبرنامهبخشی و  ریزیبرنامه تضاد بین 

 تر از همه پاسخگو اجرایی مشخص، مرتبط و مهم 

 و بخشی نگریای نبود نظام اطالعاتی و داده  هادر برخی از بخش  هااستان  بین هایتعادل  روند بهبود

 پذیری نواحی وابسته و حوزه رقابت و ظرفیتباالبردن توان  

 نفوذ

  پراکندگی و فقدان وحدت رویهها، برنامه  در اهداف ناکارآمدی ضعف و 

ها، برنامه  اجرای ی نحوه و روند تصویب ها، برنامه  ریزیبرنامه متدولوژیک، نظام

  بر حسن نظارت نحوه، هابرنامهایرادات مربوط به فرایند، محتوا و اجرای  

 ها و... برنامه اجرای

 گیری نتیجه

توسعه  ریزی برنامه امروزه   بخش    ای منطقه  و  مطالعات    ناپذیری انفکاک به  و    شدهتبدیل  المللیبین از   روزروزبهاست 

و   «هابرنامه و    هاطرح  شناسیآسیب »در پژوهش حاضر نقش و جایگاه دو مفهوم  . بدین ترتیب  یابدمیبیشتری    جاذبه

توسعه» الگوی  قالب    «ای منطقه   ارائه  و خارجی در  داخلی  مطالعات  در سطح  رساله، کتب(  و طرح،  )مقاله، گزارش 

شناسایی   و  است.    قرارگرفتهمورد  مناطق  به  پیشین،    شناسیآسیبتوجه  و مطالعات  اصول  واکاوی  و  شناسایی 

ی هماهنگ و مدیریت یکپارچه مناسب نقش مهمی در ایجاد توسعه  ای منطقه الگوی توسعه    و ارائه  اثرگذار  های مؤلفه 

 نابرابری  کاهش  یا  ای منطقه ی  توسعه  طورکلیبه نماید؛ که هدف نهایی اقدامات نظری و تجربی صورت گرفته  ایفا می 

تحرک در مطالعات داخلی و خارجی شامل  تأکیدرهای مورد نتایج پژوهش نشان داد که اهم متغیّبوده است. ای منطقه 

سامان در  توسعه  مشارکت حداقلی،  و  و  متمرکز  الگوی  فضا،  مدیریت   های مؤلفه دهی  فرایند  )اصول، چارچوب،  الگو 

، ایجاد مناطق مترقی از ای منطقه شهری و    ی های توسعه و اقدامات توسعهالگو، پایش و ارزیابی(، هماهنگی در برنامه 

اقتصادی، برای    حیث:  مناطق  توان زیر  از  استفاده  و...،  از شهرها جهت  سازی، پشتیبایکپارچهاجتماعی، محیطی  نی 

افزایش رقابت، بهبود سکونت،هاآنهای  شکوفایی پتانسیل اقتصادی    ،  پایدار  افزایش کارایی و رشد  پایداری،  افزایش 
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این   ای رشته بین های  ، فعالیت سازی نظریهت  از مطالعات شامل ظرفی  برآمدهنقاط قوت    ترینمهم همچنین    بوده است.

نزدیکی   اجرایی،    های حوزهحوزه،  و  اجرای   تأکیدو    استانی   هزینه  -درآمد   نظام   طراحیفکری  بهبود  بر   روند   آن، 

از    هااستان   بین   های تعادل نفوذ   ی پذیری نواحی وابسته و حوزه باال بردن توان و ظرفیت رقابت و    هابخش در برخی 

چالش جدی برای   ریزی برنامه فقدان یا کمبود فرهنگ  شامل    شده استخراجنقاط ضعف    ترینمهم و همچنین    باشدمی 

ی درزمینه نبود توافق ملی  ای،  های منطقه ها و برنامه طرح  پایبندی به اجرای ، عدم  ای منطقه   ریزی برنامهتحقق اهداف  

نبود نهاد یا دستگاه اجرایی مشخص، مرتبط  و یا  ای  منطقه   ریزی برنامهبخشی و    ریزی برنامه تضاد بین  ،  کشوری  توسعه

مهم پاسخو  همه  از  داده،  گوتر  و  اطالعاتی  نظام  نگری،  ای  نبود  بخشی  و  و  اهداف  ناکارآمدی ضعف  ، هابرنامه  در 

ایرادات ،  هابرنامه   اجرای ی  حوه ن  تصویب و  ها، روند برنامه  ریزی برنامه   نظاممتدولوژیک،    پراکندگی و فقدان وحدت رویه

 . باشد میها برنامه اجرای  بر حسن نظارت ی نحوه ، هابرنامه مربوط به فرایند، محتوا و اجرای 
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