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چکیده
در پژوهش حاضر دو مفهوم «آسیبشناسی طرحها و برنامهها» و «ارائه الگوی توسعهی منطقهای»
در قالب (مقاله ،گزارش و طرح ،رساله ،کتب) در سطح مطالعات داخلی و خارجی مورد شناسایی
قرارگرفته است و اهم یافتهها ،متغیّرها و نقاط قوت و ضعف هر سطح از مطالعات استخراجشدهاند .در
این پژوهش از شیوه کیفی و روش (توصیفی  -تحلیلی) بهره گرفتهشده است و با توجّه به اسناد
کتابخانهای ،جهت جمعآوری وطبقهبندی دانش موجود دادههای موردنیاز جمعآوری و سپس از
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روشهای تحلیل محتوا و تحلیلهای اسنادی استفادهشده که نتایج نشان داد اهم متغیّرهای مورد
تأکید در مطالعات داخلی و خارجی شامل تحرّک و توسعهی در ساماندهی فضا ،الگوی متمرکز و
مشارکت حداقلی ،مؤلفههای الگو (اصول ،چارچوب ،فرایند مدیریت الگو ،پایش و ارزیابی) ،هماهنگی
در برنامههای توسعه و اقدامات توسعهی شهری و منطقهای ،ایجاد مناطق مترقی ،استفاده از توان زیر
مناطق برای یکپارچهسازی ،پشتیبانی از شهرها جهت شکوفایی پتانسیل آنها ،افزایش رقابت و...
بوده است .مهمترین نقاط قوت برآمده از مطالعات شامل ظرفیت نظریهسازی ،فعالیتهای
بینرشتهای این حوزه ،نزدیکی حوزههای فکری و اجرایی ،طراحی نظام درآمد -هزینهی استانی و
تأکید بر اجرای آن ،بهبود روند تعادلهای بین استانها در برخی از بخشها و باال بردن توان و
ظرفیت رقابتپذیری نواحی وابسته و حوزهی نفوذ و مهمترین نقاط ضعف شامل فقدان یا کمبود
فرهنگ برنامهریزی ،عدم پایبندی به اجرای طرحها و برنامههای منطقهای ،نبود توافق ملی درزمینه
توسعهی کشور ،تضاد بین برنامهریزی بخشی و برنامهریزی منطقهای و نبود نهاد یا دستگاه اجرایی
مشخص ،مرتبط و مهمتر از همه پاسخگو ،نبود نظام اطالعاتی و دادهای و بخشی نگری ،ضعف و
ناکارآمدی در اهداف برنامهها ،پراکندگی و فقدان وحدت رویه متدولوژیک ،نظام برنامهریزی
برنامهها ،روند تصویب و نحوهی اجرای برنامهها ،ایرادات مربوط به فرایند ،محتوا و اجرای برنامهها،
نحوهی نظارت بر حسن اجرای برنامهها و ...میباشد.
کلید واژهها :واکاوی ،آسیبشناسی ،ارائه الگوی توسعه منطقهای ،مطالعات داخلی و خارجی
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ارجاع به این مقاله :سجودی ،مریم؛ زیاری ،کرمتاهلل؛ پور احمد ،احمد و یاسوری ،مجید .)1400( .واکاوی نقش و جایگاه آسیب شناسی و
ارائهی الگوی توسعهی منطقهای در مطالعات داخلی و خارجی ،فصلنامه چشم انداز مطالعات شهری و روستایی17-1 ،)3(2 ،
-1مقالهی حاضر مستخرج از رسالهی دکترا خانم مریم سجودی تحت عنوان «تبیین و ارائه الگوی توسعهی یکپارچه منطقه ای شمال کشور
(مطالعهی موردی استان گیالن)» در دانشکدهی جغرافیای دانشگاه تهران می باشد.
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مقدمه
مفاهیم مربوط به برنامهریزی و توسعه منطقهای در سالهای اخیر ،بسیار موردتوجه برنامه ریزان و سیاستگذاران
توسعهی پایدار و متوازن قرارگرفته است .همچنانکه پورتر معتقد است« :گفتمان سیاستهای اخیر غالباً بر پویایی
توسعهی منطقه استوار است .چراکه در جوامع در حال رشد محورهای توسعه و اقتصاد درهمآمیختهاند و اهمیت
رقابت محلی بهعنوان یک عامل اساسی رشد محسوب میشود» ( .)Plummer et al,2014: 2نظر غالب امروز این
است که توسعهی منطقهای با ظرفیتهای درونزا ارتباط نزدیکی دارد و مناطق عالوه بر نیروهای بیرونی ،در صورت
استفاده از خصوصیات خاص و ظرفیتهای درونزا و داخلی میتواند به پیشرفت بلندمدت دست یابد (463
 .)Šabić, Vujadinović،2017:در این راستا استراتژی یکپارچگی منطقهای زمینه ایجاد شرایط بهتر جهت
تحرک درزمینهی کار و سرمایه و موجبات توسعه زیرساختها را فراهم میکند (Žymantas ،2014:16
 .)Svetikasبرخی صرفاً مفاهیم جغرافیایی و نهادهای اقتصادی شناختهشده را برای تعریف یک منطقه به کار
میگیرند ،درحالیکه برخی بر اساس تعاریف صریحتری به تعریف منطقه میپردازند (.)Dawkins،2003: 133
بههرروی برنامهریزی در این زمینه یک فرایند پیچیده است که میتواند فرمهای بسیاری داشته باشد (2
)Shapiro،2001:؛ و اعتقاد بر این است که با توجه به مسائل و چالشهای روزافزون جامعهی امروز ،نیاز بیشتری
به برنامهریزی منطقهای بیشتر احساس میشود .سطح منطقه با ارائهی بنیانی مناسب برای پیشرفت پایداری ،نقش
مرکزی را در یکپارچگی سرزمینی بازی میکند ( .)Glasson & Marshall،2007:12این سطح از برنامهریزی و
توسعه در راستای آن زمینه را برای  :تقویت رقابت اقتصادی منطقهای و تالش برای از بین بردن وضع نامساعد
اجتماعی و اقتصادی ،محافظت و ارتقای سرمایههای فیزیکی ،طبیعی و مصنوعی منطقه ،بهبود در وضعیت مسکن،
حملونقل ،کیفیت آب ،انرژی و راهبردهای دفع پسماندها ،تهیهی زیرساختها ،فراهم آوردن خدمات عمومی،
راهنماییهای عمومی و تصمیمات سرمایهگذاری خصوصی مربوط به کاربری زمین (Department for ،2008:11
 ،)regionalتوجه به ساختار صنعتی ،منابع انسانی ،نوآوری و کیفیت محیط زندگی (Vrtěnová, ،2009: 288
 .)Sobotka, Maláاصل درونزایی ،1همراهی و همگامی کنشگران محلی و بومی ( Stimson et
 ،)al.2002:277بهکارگیری پتانسیلهای توسعه موجود در درون قلمرو (،)Vazquez-Barquero,2002:1
مشارکت اجتماعات محلی در مدیریت و کنترل ابتکارات و توافق در مورد اهداف و استراتژیهای توسعهای و تکامل
نهادها ( ،)Antonio Vazquez-Barquero et al.2015:2انعطافپذیری منطقه و رفاه در درک چشمانداز
وسیعتر ،افزایش تولید سرانه ازنظر بهبود رقابت ( )Thompson،Izushi،Huggins،2013:156کاهش
نابرابریهای منطقهای با حمایت از ثروت و تولید فعالیتهای اقتصادی در مناطق (Pessoa ،2008:57
 ،)Economiaکارآفرینی ،دانش و ظرفیت نوآوری ( .)HugginsEt al،2014:259- 259فراهم میکند؛ بنابراین،
ترکیبی از الگوی مدیریت برنامههای توسعه منطقهای ،بهخوبی قادر به ارائه الگوی خوب مدیریت برنامههای توسعه
منطقهای هستند ( )Ziari and Mohammadi،2016: 21به تعبیری الگوی توسعه منطقهای تعیینشده نباید
بهطور مستقل از اصول و ارزشهای اساسیتر مانند دموکراسی ،عدالت و انترناسیونالیسم توسعه یابد ،چراکه مفاهیم
خاص محلی و منطقهای از سؤاالت هنجاری هستند و در شرایط خاص ملی و بینالمللی در معرض عزم اجتماعی و
انتخاب سیاسی قرار میگیرد ( .)PikeEt al،2007: 1حال ازآنجاییکه برنامهریزی و توسعه منطقهای در
جستوجوی راهی برای نیل به توسعه فراگیر میباشد ،الزم است تا ابتدا آسیبشناسی و بهنقد کشیدن مطالعات
پیشین موردتوجه باشد و سپس به ارائه الگوهای نوین و کارآمد پرداخته شود .درواقع آسیبشناسی و ارائهی الگو دو
2
بخش جداییناپذیر در این حوزه محسوب میشود .همانگونه که اشاره شد درزمینهی آسیبشناسی منطقهای
1 -Endogenous
2- Regional pathology
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بهعنوان یکی از مفاهیم مورد تأکید پژوهش حاضر میتوان گفت؛ براى شناخت عمیق ناپایداریها و عدم توازن
توسعه ،رویکردهاى نوینى وجود دارد که بهعنوان چارچوب اندیشهاى و بسترساز توسعهی متوازن و پایدار محلی و
منطقهای عمل میکنند که ضمن بهنقد کشیدن بسیارى از پارادایمهاى قبلى توسعهی منطقهای ،مسیرهاى تازهاى را
در این زمینه معرفى میکند (نبی زاده شهری .)1: 1394،در این نوع از رویکردها با جمعآوری و ترکیب اطّالعت از
پژوهشهای پیشین و با نظم دهی به ابعاد مختلف چالشها و نقاط ضعف در سه سطح پیشنیازهای برنامهریزی،
فرایند برنامهریزی و محتوای برنامهها ،مخاطبان را در درک و رفع آنها یاری میکنند .دستهبندی منظم چالشها
نشان میدهد که وجود چالش مفهومی نسبت به توسعه متوازن ،مشکل تعریف منطقه و توسعه منطقهای ،تخصیص
منابع مالی و نظام برنامهریزی متمرکز (مصطفوی ثانی و نعمتی ،)31: 1398،وجود ساختارهای متمرکز تصمیمگیری
و اجرایی ،بی توجّهی به روشهای نوین توسعهی منطقهای همچون توسعهی دانش ،ارتقای یادگیری ،توسعهی اقتصاد
اجتماعی و کارآفرینی در سطح محلی ،نبود سازمانی در اشل منطقهای ،فراهم نشدن بسترهای مناسب برای
حکمروایی منطقهای ازجمله مهمترین آسیبهای فرایند توسعه منطقهای در کشور است که همچنان به
آسیبشناسی نیازمند است .همچنین الگوی توسعهی منطقهای 1بر آن است تا بر اساس آنچه در مورد منطقه و
توسعهی منطقهای بیان شد ،با بهکارگیری الگوهای توسعهای و مدیریتی و بهرهگیری مجموعهای از عوامل ،عناصر،
نهادها و کنشگران بهعنوان ابزاری برای توسعهی منطقهای تالش کند .تجربههای موفقی در این رابطه در دنیا به وقوع
پیوسته است که قطعاً هر توسعهای از الگو و مدلی خاص تبعیت میکند ،ولی همهی الگوها برای همهی کشورها
مناسب نمیباشند و نمیتوان در این خصوص نسخه واحدی پیچید؛ بنابراین در پژوهش حاضر واکاوی نقش و جایگاه
مفاهیم «آسیبشناسی طرحها و برنامهها» و «ارائه الگوی توسعه منطقهای» در سطح مطالعات داخلی و خارجی در
بخشهای (مقاله ،گزارش و طرح ،رساله ،کتب) موردتوجه بوده است تا اهم یافتههای مطالعات هر بخش و متغیّرهای
مورد تأکید آنها و نقاط قوت و ضعف آنها استخراج شوند.

مبانی نظری
نگاهی فضایی به پیشینهی تحقیق
در سالهای اخیر عقیدهی دانشمندان براین بوده است که دیگر توسعه نمیتواند بهتنهایی جوابگووی عصور حاضور و
نسل آینده باشد .آنها معتقدند که با توجّه به اهمیت توسعه ،بعضی از محورهای آن بدون توجّه به اصول پایوداری -
مفهوم استمرار بدون از دسوت دادن ،پرورانودن و اجوازه دادن بوه رشود و ترقوی  -قابلپوذیرش و اجورا نخواهود بوود
(رکنالدین افتخاری)191 :1390،؛ بدین ترتیب جنبش توسعهی اجتماعی در خالل دههی  1950بهسرعت گسترش
یافت .تا سال  1960بیش از  60کشور در آسیا ،افریقا و امریکای التین برنامههای توسعهی جامعهی ملّی یا منطقهای
را در پیشگرفته بودند ،امّا تا اواسط دههی  1960توسعهی جامعهای مورد بیتوجهی سازمانهای کمک بوه توسوعه و
حکومتهای ملّی قرار گرفت .ازآنجاکه برنامههای توسعه بر اساس تعریفهای کالسیک و اولیهی آن (تعریفهایی کوه
فقط بعد اقتصادی را در برمیگرفت) دستاوردی را که از آنها انتظار میرفت نداشت؛ یعنی رشد فزایندهی مردم .بلکه
سبب تقسیم شدن جهان به دو بخش دارا و ندار شود .کمکوم جوانوب دیگور توسوعه ازجملوه جنبوهی اجتمواعی آن
موردتوجه محافل علمی قرار گرفت (کالنتری و گنجوی )146 :1384 ،و ازآنجاییکوه نتیجوهی منطقوی رشود بخوش
نامتعادل ،توسعهی ناموزون جغرافیایی است ،هیرشمن نیروهای تمرکز را رویهمرفته قطبش نام نهاد که بر اساس آن
توسعه در مرکز ،سرانجام به رشد مناطق عقبمانده کمک کرده ،توسعهی آنها را به دنبال خواهود داشوت (ضورابی و
موسوی .)4 :1388،مابوگونج و میسرا نیز ،نابرابریهای منطقوهای را بوه تفاوتهوای موجوود در بهورهوری و ترتیبوات
نهادی نسبت داده و موضوع را دریک مدل به نام نظام توسعهی منطقهای شرح دادهاند .دردیدگاه آنان توسعهی نظوام
Optimal pattern of regional development
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به توسعهی مناسبات بین ارکان آن بستگی دارد و ضعف مناسبات ،پخش تحوالت مثبوت و پیشورفتها را در اجوزای
نظام با مشکل رو به رو میسازد .همچنین معتقدند که ساخت اجتماعی و توسعهی منطقهای بواهم ارتبواط مسوتقیم
دارند (مابوگونج و میسرا .)95-100 :1368،به عبارتی برنامهریزی در سطح منطقه میتواند شکاف میوان برناموهریزی
در سطوح ملی و محلی را پر کند (زالی و منصوری بیرجندی .)233: 1394،در این زمینه میردال نیز با تحلیول رونود
نابرابریهای بین مناطقی یک کشور و تعمیم آن بهکل کشورها ،به این نتیجه رسیده که وجود ناپیوستگی در ساختار
اجتماعی و اقتصادی ،دارای آثار بازدارنده است و برقراری ارتباط بین مناطق را آشکار میسازد و یک زنجیرهی علت و
معلولی ،توسعهنیافتگی فضایی را تشدید میکند .ولی یکپارچگی بین مناطق و بخشهای اقتصادی موجب میشود که
فرایند (آثار انتشار) دارای توسعه دریک منطقه به مناطق دیگر سورایت کنود (امکچوی ،1364 ،بوه نقول از شویخی و
شاهیوندی .)3 :1391،درواقع از دالیل پیدایش سوطح منطقوهای در برناموهریزی را میتووان در سووابق برناموهریزی
کشورهای جنوب و دلیل متفاوت درروی آوردن به سطح منطقه دانست .دلیل اول هنگامی است که برای تشدید رشد
ملّی و افزایش کار آیی اقتصاد برای بخشی از فضای کشور برناموهریزی میشوود .در ایون حالوت گواه منوابع طبیعوی
جدیدی و گاه تمرکززدایی و جلوگیری از اشباع فضای محدود توسعهی کشور موردنظر است .دلیل دوم هنگامی است
که برای تحکیم وحدت ملّی و تقویت عدالت اجتماعی به مناطق کشور توجه میشود .در این حالت نیوز میتووان بوه
منابع جدید و تمرکززدایی تکیه داشت .لیکن تفاوت مهمی در استدالل اقتصادی برای دلیل اول (کارایی) با اسوتدالل
اجتماعی برای دلیل دوم (عدالت) وجود دارد؛ مشاهده عام وضع موجود گویای آن است که عودم عودالت فضوایی 1در
کشورهای «جنوب» بیش از کشورهای «شمال» بوده و البته این پرسش مطرح است کوه آیوا رفوع ایون عودم تعوادل
فضایی به کاهش نابرابری میان اقشار اجتماعی این مناطق خواهد انجامید یا خیور بااینهموه در سوابق ضورورتهای
عملی پیش از استنتاجات نظری باعث پیدایش برنامهریزی منطقهای شدند و اولین برنامهریزیهوای منطقوهای بورای
رویارویی با گسترش افسارگسیخته شهرهای بزرگ و با تکیهبر بعد کالبودی (فیزیکوی) بورای تنظویم کواربری زموین
فعالیتهای رقیب در پیرامون آنها آغاز شد .در پی آن شاهد برناموهریزیهای منطقوهای بورای خوودگردانی و حفو
ویژگیهای منطقهای با تکیهبر بعد فرهنگی و سیاسی (منطقهگرایی) بودهایم و از سوی دیگر برای چارهجویی منواطق
دچار رکود و یا عقبماندگی نیز برنامهریزیهای منطقهای با تکیهبر بعد اقتصادی – اجتماعی شکل گرفت .به عبارتی
روی آوردن به برنامهریزی توسعه منطقهای ،برآمده از هودفهای کالنوی اسوت کوه بوه اشوکال مختلوف هور یوک یوا
مجموعهای از آنها برای واحدهای فضایی کوچکتر از کشور (یک منطقوه) مووردنظر قورار میگیورد (صورافی1379،
.)88-91:

روش پژوهش
انباشت دانش به مدد نتایج حاصل از پژوهشهای علمی ،ویژگی همیشگی دانش بشری بوده و دلیل این بحران بیشتر
حجم زیاد و پراکندگی بیشازحد انتشارات علمی ،حتی دریک موقع خام و پرداختن به ابعاد گوناگون یک مسئله
پژوهشی از منظرها و لنزهای مختلف است (نصرالهی و همکاران .)294 :1392 ،کندو کار در پژوهشها برای
دستیافتن به نتایج مطمئن ،رفع تناقضات موجود در انواع مطالعات و کشف شکافهای دانشی از بیشتر اهداف
پژوهش علمی است) .(Koufogiannakis,2012:91حال در رابطه با مدل یا الگوی استاندارد توسعه منطقهای
میتوان گفت؛ اغلب کشورهای دنیا اعم از توسعهیافته و درحالتوسعه ،برنامههایی برای توسعه منطقهای دارند و اگرچه
تجربههای موفقی در این رابطه در دنیا به وقوع پیوسته است ،قطعاً هر توسعهای از الگو و مدلی خاص تبعیت میکند و
همهی الگوها برای همه کشورها مناسب نمیباشند و نمیتوان در این خصوص نسخه واحدی پیچید .بسته به نوع
زیرساختها ،شیوههای مدیریت متمرکز و یا منطقهای ،سیاستهای صنعتی کشورها و خیلی از موارد دیگر الگوها نیز
- SpatialEquity
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متنوّع و متغیّر است .در این پژوهش جهت بررسی دو مفهوم «آسیبشناسی طرحها و برنامهها» و «ارائه الگوی توسعه
منطقهای» در قالب (مقاله ،گزارش و طرح ،رساله ،کتب) در سطح مطالعات داخلی و خارجی از شیوهی کیفی و روش
(توصیفی  -تحلیلی) بهره گرفتهشده است و با توجّه به ماهیت حاکم بر آن از تحلیلهای کارکردی  -مفهومی
استفادهشده است .به این صورت که ابتدا با توجه به اسناد کتابخانهای ،جهت جمعآوری و طبقهبندی دانش موجود
اطالعات و دادههای موردنیاز در خصوص پژوهش جمعآوریشده است و سپس از روشهای تحلیل محتوا و بهرهگیری
از تحلیلهای اسنادی استفادهشده است و پس از رسیدن به اشباع نظری خروجیهای مدّ نظر بهدستآمده و نقاط قوّت
و ضعف استخراجشده است.

یافتهها و بحث
مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با آسیبشناسی طرحها و برنامهها و ارائه الگوی توسعه منطقهای
در این بخش سعی بر آن بوده است تا مجموعه مطالعات صورت گرفته درزمینهٔهای «آسیبشناسی طرحها و
برنامهها» و «ارائهی الگوی توسعهی منطقهای» در قالب (مقاله ،گزارش و طرح ،رساله ،کتب) در سطح مطالعات
داخلی و خارجی مورد شناسایی قرار گیرند و اهم یافتههای مطالعات هر بخش و متغیّرهای مورد تأکید آنها
استخراج شوند.
جدول  .1مروری بر مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته مرتبط با پژوهش
مطالعات داخلی و خارجی

تعداد
کنفرانسی 77

فارسی

علمی ترویجی 13

انگلیسی

مقاالت

علمی پژوهشی
91

119

یافتههای پژوهش و ارتباط موضوعی با رساله

متغیرهای پژوهش

در نظر گرفتن مهمترین مؤلفههای بنیادین برنامهریزی،
توجّه بر توسعه و مدیریت منطقهای مانند ساختارهای
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و نهادی موجود ،مشارکت
اجتماعهای محلی و توجّه مضاعف به زیر مناطق و
توانمندسازی استعدادهای بالقوه آنان جهت واگذاری
برخی از مسئولیتهای شهر یا منطقه اصلی ،تأکید بر
ارتقای رقابتپذیری ،تقویت بخشهای اقتصادی و مالی،
جمعیت و نیروی انسانی ،دستیابی به بهرهبرداری بهینه از
منابع آب ،بخش منابع ،صنعت ،خدمات و انرژی ،توسعهی
فضایی ،رشد متوازن در سطح منطقهای و بخشی ،بهبود
در وضعیت منابع بودجه ،تالش برای بازسازی
زیرساختهای گردشگری ،کارآفرینی ،کشاورزی و صنایع
تولیدی در حمایت از صادرات ،اتخاذ یک استراتژی برای
باال بردن وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان و فرصت
مشارکت ،افزایش سهم تولید ناخالص داخلی،
یکپارچهسازی پشتیبانی بین بخشهای دولتی و
خصوصی ،باز توزیع مسئولیتها ،نگرش یکپارچه فضایی
در قالب شبکه منطقهای ( ،)RNSبهبود موقعیت
جغرافیایی منطقه در رابطه با حملونقل و ترانزیت،
ریشهکن کردن بیسوادی و خشونت ،حق مالکیت،
اشتغال ،حقوق سیاسی ،کنترل غلظت جمعیت ،بررسی و
ارائه الگوی مدیریت منطقهای ،قیاس تطبیقی الگوهای
برنامهریزی منطقهای ،توجّه بر تحوّالت رخداده در
سیاست اجتماعی و ساختاری و توسعه منطقهای ،ارائهی
الگوی فضائی بهینه ،تدوین مدل آیندهنگاری و
رویکردهای سناریو مبنا در تحلیل عدم تعادلهای

تحرّک و توسعه درساماندهی فضا
 الگوی متمرکز ومشارکت حداقلی
 مؤلفههای الگو (اصول،چارچوب ،فرایند مدیریت
الگو ،پایش و ارزیابی)
 هماهنگی در برنامههایتوسعه و اقدامات توسعهی
شهری و منطقهای
 ایجاد مناطق مترقی ازحیث :اقتصادی ،اجتماعی،
محیطی و...
استفاده از توان زیرمناطق برای
یکپارچهسازی
پشتیبانی از شهرهاجهت شکوفایی
پتانسیلهای آنها
 افزایش رقابت بهبود سکونت افزایش پایداری افزایش کارایی -رشد پایدار اقتصادی
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82

63

انگلیسی

92

فارسی

160

انگلیسی

310

کتب

رساله

طرحها و گزارشها

35

فارسی

انگلیسی

فارسی

منطقهای از اهم تأکیدات مقاالت بوده است.

تأکید بر توزیع ملّی منابع و امکانات در بین بخشها و
مناطق ،هماهنگی بین جریانهای برنامهریزی ،تدوین و
مشارکت در پرو گرامهای بنیان ساز و فضا مبنا ،تلفیق
رویکرد سرمایهگذاری یکپارچه سرزمین و رویکرد تناسب
بین بخش و فضا ،الزام به تفکیک اهداف سیاستگذاری
(کلی ،ویژه و ،)...تدوین مؤلفههای اثربخش ،کارایی و اجرا
در ارزیابی سیاستهای سرزمینی ،آسیبشناسی عملکرد
توسعهی منطقهای و ارائهی توصیههای سیاستی ،تأکید بر
ظرفیتهای نهادی و نقش سازمان همکاریهای عمران
منطقهای در توسعه منطقهای بخشی از نتایج حاصل از
پژوهشها میباشد.
تأکید بر رهبری منطقهای و الزامات فضایی آن در
دستیابی به توسعه ،تحلیل عدم تعادلهای منطقهای و
عوامل مؤثر بر نابرابریهای توسعهی منطقهای ،بررسی و
آسیبشناسی تحقق طرحهای توسعه عمران ملی و
منطقهای ،سنجش عوامل تعیینکننده مزیّتهای رقابتی
درجهت دستیابی به توسعهی منطقهای ،تأکید بر
ساختار مدیریت شهری و منطقهای ایران با رویکرد
حکمروایی چند سطحی از مهمترین تأکیدات مستخرج از
پایاننامهها بوده است.
نتایج پژوهشها غالباً بر ضرورت سیاستگذاری و
برنامهریزی یکپارچه و پیوند دوسویه و مکمّل سطوح
مختلف ملّی ،منطقهای و محلی با الزام بهکارگیری تدابیر
توسعهای و توجه به ابعاد مختلف پایداری ،تفاوتهای
فضایی ،تحلیلی بر نابرابری منطقهای متمرکز بودهاند.
منبع( :نویسندگان)1399،

همانگونه در جدول ( )1مشاهده میشود سعی بر آن بوده است تا مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته مرتبط با
پژوهش موردتوجه قرار گیرد .در این زمینه تالش شده است تا منابع مرتبط با موضوع پژوهش با حساسیت انتخاب
شوند.
بدین ترتیب منابع فارسی و انگلیسی بهطور مجزا در قالب مقاالت ،طرحها و گزارشها ،رساله و کتب موردبررسی قرار
گرفتند .در میان مقاالت فارسی ،به تفکیک مقاالت کنفرانسی ،علمی ترویجی و علمی پژوهشی بررسی شدند .از میان
مقاالت کنفرانسی که مرجع جستوجو بانک اطالعاتی سیویلیکا بوده است ،از سال  1360تا  77 ،1399مقاله مرتبط
با موضوع پژوهش استخراج شد و  13مقاله علمی ترویجی از گروههای علمی مختلف مرتبط با توسعهی منطقهای،
آسیبشناسی و ارائه الگوی توسعهی منطقهای به چاپ رسیده است.
در بین مقاالت علمی پژوهشی نیز  91مقاله چاپشده مرتبط با موضوع پژوهش وجود داشت که با توجّه به
میانرشتهای بودن و امکان ورود مباحث برنامهریزی و توسعهی منطقهای به برخی از شاخههای علمی دیگر ،در بین
مقاالت علمی پژوهشی مرتبط با موضوع رساله  2مورد از گروه علوم سیاسی 7 ،مورد از گروه علوم اجتماعی 73 ،مورد
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از گروه جغرافیا 3 ،مورد از گروه اقتصاد 3 ،مورد از گروه مدیریت و  3مورد از گروه معماری ارائهشده است .همانگونه
که مشخص است بیشترین فراوانی مربوط به گروه جغرافیا بوده است.
در میان طرحها و گزارشها موجود در بعد از انقالب که نظر به جایگاه و اهمیت رویکردهای توسعه منطقهای در
تحققپذیری توسعهی متوازن فضای ملی ،در سالهای اخیر موردتوجه همگان و بهویژه ارکان نظام قرارگرفته است،
نیز  35مورد آنها شناسایی و موردمطالعه قرار گرفت.
همچنین در میان رسالههای مقطع دکتری و پایاننامههای مقطع کارشناسی ارشد از سال  1370تا سال  1399به
استناد پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک) 63 ،مورد مرتبط با موضع رساله حاضر شناسایی و بررسی
شدند.
و نهایتاً در آخرین بخش از منابع فارسی که کتابهای مرتبط با موضوع رساله بودهاند ،موردبررسی قرار گرفت که در
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران  160کتاب مرتبط با این حوزه یافت شد.
همین روال در میان منابع خارجی نیز به کار گرفته شد که نتیجه بهدستآمده به شرح زیر است:
از میان مقاالت جستوجو شده در پایگاههای اسکوپوس ،آی اس آی ،اسکالر و غیره  119مورد آنها با موضوع
پژوهش ارتباط موضوعی داشتهاند .در میان طرحها ،گزارشها و اسناد قابلدسترسی نیز  82کار اتمام یافته مرتبط با
مفاهیم بنیادی پژوهش شناسایی شدند .همچنین  92مورد از پایاننامهها ،تز و ایدههای ارائهشده در این زمینه مورد
شناسایی قرار گرفتند و نهایتاً در بخش کتب نیز  310مطالعه مرتبط با موضوع رساله شناسایی شد.
مروری برگزیده مطالعات مرتبط با موضوع رساله در بخشهای (مقاله ،گزارش و طرح ،رساله ،کتب)
مطالعات داخلی و خارجی
در این بخش با توجه به آمار و اطالعات ارائهشده در بخش پیش ،به موارد منتخبی از هرکدام از بخشهای چهارگانه
(مقاله ،گزارش و طرح ،رساله ،کتب) در مطالعات داخلی و خارجی اشاره میشود.
مطالعات داخلی (مقاله ،طرح ،رساله ،کتب):
-

مقاله

زیاری و محمدی ( )1394در مقالهای تحت عنوان «تحلیلی از ویژگی های مدیریت منطقهای در ایران طی دورههوای
قبل و بعد از انقالب اسالمی (از  1286تا  »)1394بور آن بودهانود سیاسوتهوای توسوعهی منطقوهای در ایوران طوی
دهههای گذشته با مشکالت و مسائلی همراه بوده است که در مواردی به ناپایداری توسعهی منطقهای انجامیده است.
در تبیین این مسئله به نبود مدیریت مطلوب و کارآمد توسعهی منطقهای تأکید شده است .یافتوههای ایون پوژوهش
نشان میدهد که ساختار مدیریت توسعهی منطقهای در پیش از انقالب اسالمی شودیداً متمرکوز ،دولوتمحوور ،غیور
مشارکتی و متمرکز بر رشد اقتصادی و وابسته به درامدهای نفتی بوده و نتوانسته است توسعه متعوادل منطقوه را بوه
ارمغان بیاورد .درنتیجه اصالح الگوی مدیریت توسعهی منطقهای در ایران ضروری است و بهرغم شکلگیری نهارهایی
همانند شوراهای اسالمی و شوراهای برنامهریزی و توسعهی استان همچنان الگوی موجود مدیریت توسعهی منطقهای
نیازمند اصالح و بازبینی مطابق اهداف و سیاسوتهوای توسوعهی کشوور اسوت (زیواری و محمودی.)98-73: 1394،
همچنین زیاری و محمدی ( )1392در پژوهش خوود تحوت عنووان «آسیبشناسوی مودیریت برناموههوای توسوعهی
منطقهای در ایران و انتخاب الگوی مدیریت بهینه» که هدف اصلی آن آسویبشناسوی الگووی مودیریت برناموههوای
منطقهای با استفاده از اسناد ،زمینهها و روشهای تحقیق تحلیلی بوده است؛ بیان داشتهانود از مهومتورین برناموههوا
درزمینهی توسعهی منطقهای در ایران که پس از انقوالب اسوالمی تهیهشوده و رونود آموادهسوازی آنهوا اداموه دارد،
برنامههای توسعهی استان و دولت مکانمند (وابسته به مکان) است (زیاری ،محمدی .)88-67: 1392 ،وثوقی لنگ و
همکاران ( )1396در پژوهش خود تحت عنوان «تدوین استراتژیهای برنامهریزی توسعه منطقهای با استفاده از مدل
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SWOTنمونه موردی استان گیالن» ،برنامهریزی استراتژیک را یکی از رویکردهای جدیود در برناموهریزی توسوعهی
منطقهای دانستهاند که با تفکر استراتژیک بهصوورت فراینودی بوه تحلیول محویط داخلوی و خوارجی جهوت تعیوین
راهبردهای توسعهی منطقهای میپردازد .استان گیالن در طی دهههای گذشته ازلحاظ تدوین و نگرش به توسوعه بوا
چالشهای اساسی چون نزول جایگاه استان گیالن در نظام توسعهی ملی و تثبیت الگوی مرکوز –پیراموون در سوطح
داخلی مواجه بوده است .در این مقاله برای تعیین مسائل استراتژیک منطقهای از رویکرد مستقیم استفادهشده اسوت.
نتایج نشان میدهد بهترین راهبرد توسعهی منطقهای گیالن راهبورد اقتضوایی –تنووعی ) (STاسوت .بوا اسوتفاده از
ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی ) ،(QSPMسه استراتژی برتر شامل - SO :توسعه و تنوعبخشی بوه کشواورزی،
گردشگری و ارائه خدمات منطقهای با میانگین امتیواز (نموره جوذابیت)- SO: 2 ،9/049برناموهریزی توسوعه فضوایی
مبتنی بر طرح آمایش استان با میانگین امتیواز  -SO: 3 ،9/04توسوعه صونایع تخصصوی باقابلیوت بازاریوابی ملوی و
منطقهای خزر با میانگین  8/89جهت توسعهی منطقهای گیالن پیشنهادشده است (وثووقی لنوگ و همکواران1396،
.)255:
-

طرح و گزارش

در سند راهبردی توسعهی منطقهای در برنامهی ششم توسعهی کشور؛ اشارهشده است که برنامهریزی منطقهای برای
دستیابی به توسعهی منطقهای از اهمیت دوچندانی برخوردار است ،چراکه توانمندی ،پتانسیل ،محدودیت و نیازهای
مناطق از یکدیگر متفاوت بوده و آنها از حیث سطح توسعهیافتگی نیز همگن نیستند .درواقع عدم تطابق کامل
موقعیت و اهداف کالن ملّی با اهداف منطقهای و همچنین متفاوت بودن مسائل مناطق با یکدیگر توجّه به توسعه
منطقهای را مورد تائید قرارمیدهد .ضمن اینکه توسعه منطقهای را میتوان حلقهی اتصال توسعه در سطوح ملّی و
ناحیهای – محلی تلقی کرد .واقعیت این است که توسعه راستین درروند مشارکت فراگیر مناطق برنامهریزی
(استانها) بهعنوان واحدهای عملکردی– فضایی در راستای انجام وظایف و مأموریتهای آنها در تحقق اهداف
چشمانداز توسعهی کشور است آنچه را که سبب بیتوجهی به انجام وظایف و مأموریتهای استان میشود کنار ماندن
مناطق وعدم توجه به نگرش توسعه منطقهای از جریان توسعه میباشد؛ در این راستا ،توسعهی منطقهای با این
منطق تأکید دارد که برنامهریزی بخشی بهمنظور تأمین حداکثر سود و حداقل زیان جامعه میباید اثرات فضایی و
منطقهای را نیز در نظر بگیرد و اضافه بر آن با تحلیل ساختار فضایی موجود متقابال مشروط کنندههای برنامهریزی
بخشی و تحوّالت آتی را بشناسد تا سرانجام طرح سازمان فضایی بهینه برای مجموعه بخشهای اقتصادی– اجتماعی
و زیستمحیطی بر بستر فضا و منطقه به دست آید .به هر صورت برنامهریزی منطقهای و نتیجهی آن یعنی توسعه
منطقهای ماحصل منطقهای کردن برنامه ملّی نمیباشد بلکه با شناخت نیازها ،توانها و تنگناهای ویژهی هر منطقه
خود موزای یکی بر نقش ملّی میافزاید و رابطهای دوطرفه برقرار میسازد .برنامهریزی منطقهای منفعالنه به مزیت
نسبی از دید اقتصاد ملی و شرکت در تقسیمکار جهانی نمیپردازد بلکه به مزیّتهای موردنظر ساکنین منطقه و در
خدمت اقتصاد منطقه اولویت میدهد (سند راهبردی آمایش و توسعهی منطقهای در برنامهی ششم کشور.)1394 ،
در طرح مجموعه مطالعات منطقهای و آمایش سرزمین در ایران (فرا تحلیل نابرابری منطقهای در ایران) ،بر اساس
مطالعات انجامشده ،مشاهده میشود در اغلب موارد در فرایند رشد نامتوازن به دلیل عدم وجود اثر انتشار الزم در
کنار معدود مراکز رشد ،نواحی وسیعی بهصورت توسعهنیافته باقی میمانند و این مسئله میتواند زمینهساز بروز
دوگانگی اقتصادی و اجتماعی گردد .از منظر اقتصادی مسئله دوگانگی موجب تمرکز عوامل تولید در مناطق مدرن
شده و از منظر اجتماعی نیز به دلیل تفاوت در سطح زندگی سبب تسریع و تشدید روند مهاجرت به سمت مناطق
توسعهیافته میگردد .همچنین کشور ایران بهواسطه گستره جغرافیایی وسیع ،تنوع آب و هوایی ،اقتصاد تکمحصولی
عمدتاً بر پایه نفت و گاز شکلگرفته است ،تنوع قومیتی و برخورداری از جمعیت باال ،پتانسیل زیادی برای
شکلگیری نابرابریهای منطقهای دارد ،لذا توجّه به مناطق و توسعه منطقهای در نظام بودجهریزی سالیانه و
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برنامههای توسعه قبل و بعد از انقالب مدّ نظر قرارگرفته است .البته الزم به ذکر است که میزان و درجه اهمیت
مناطق و کاهش نابرابریهای منطقهای در برنامههای توسعهی پیشین از وزن متفاوتی برخوردار بوده است مجموعه
مطالعات منطقهای و آمایش سرزمین در ایران (فرا تحلیل نابرابری منطقهای در ایران.)1393،
-

رساله

قادری ( )1395در رسالهی دکتری خود تحت عنوان «تحلیل عدم تعادلهای منطقهای در ایران با تأکید برکالن
منطقه ساحلی شمالی» بیان داشته است؛ در ایران توسعه و زیرساختهای آن در نواحی جغرافیایی کشور در اثر
برنامهریزیهای نامطلوب ملی و متمرکز گذشته تفاوت شدیدی را درروند توسعه آشکار ساخته است .در این پژوهش
با استفاده از روشهای اسنادی و پیمایشی دادهها جمعآوری و با ترکیبی از مدلهای کمّی و کیفی ،تحلیل موردنظر
انجامشده است .جمعآوری اطالعات با روش اسنادی ،پرسشنامه و تکنیکهای دلفی انجامشده است ،سپس در
مرحله دوم دلفی ،با کسب نظر اساتید ،صاحبنظران و مسئوالن و متولّیان منطقهی موردمطالعه و روش تأثیرات
متقابل ،بررسی میزان تأثیر عوامل بر همدیگر در نابرابریهای منطقهای منطقهی ساحلی شمال تکمیل گردید .در
مرحله نهایی نیز با بهرهگیری از تکنیکهای تحلیلی و نرمافزار میکمک ،عوامل مؤثر در ایجاد نابرابریهای منطقه
ساحلی شمال موردبررسی قرار گرفت و با تحلیل میزان تأثیر متغیّرهای مؤثر در ایجاد عدم تعادلهای منطقهای،
عوامل کلیدی شناسایی و درنهایت راهکارهای مناسب درکاهش عدم تعادلهای منطقهای منطقهی ساحلی شمال
ارائه گردید (قادری .)85 :1395،رستمی قادی ( )1398در رساله دکتری خود تحت عنوان «بررسی و آسیبشناسی
تحقّق طرحهای توسعه عمران ملی و منطقهای ایران منطقه ساحل شمالی در بازهی زمانی دهه  50الی  »90بیان
داشته است در ایران برنامههای توسعه همواره به دالیل مشکالتی که وجود داشته بهطور موثّری محقق نشده است.
ازجمله آنها طرحهای توسعه عمران ملّی و منطقهای است که در منطقه ساحل شمالی در بازه زمانی دههی  50الی
 90تهیه شدند .این مشکالت درزمینهٔهای مختلفی اعم از محتوا ،مراحل تهیه ،اجرا و نظارت وجود دارد که الزم
است آسیبشناسی جدید در این زمینه صورت گرفته و ایرادات حاکم بر فرایندهای اجرایی شدن آنها ،برای تقویت
تحققپذیری برنامهها ،اصالح گردد .نتایج پژوهش در پنج حوزه شامل عمدهترین مسائل و مشکالت بر سر عدم
تحققپذیری ،مناسبترین نحوهی مواجهه بامسائل ،متدولوژی بهینه بهمنظور تهیه ،نحوهی انطباق فرایند بهینه
برنامهریزی و آینده فضایی مناطق شمالی ایران ارائه شد (رستمی قادی .)55 :1398،تمامی ( )1395در پایاننامه
کارشناسی ارشد خود تحت عنوان «عوامل مؤثر برنابرابریهای توسعهی منطقهای استانهای ایران» بیان کرده است
بهطورکلی عوامل گوناگونی ازجمله عوامل طبیعی ،عوامل اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی نابرابریهای منطقهای ایجاد
نموده و آن را تشدید مینمایند .به همین دلیل همه کشورها سعی در کاهش نابرابریهای موجود دارند و در این
راستا اکثر کشورهای جهان سوم که طی  50سال اخیر عرصه کاربست انواع الگوهای توسعه و نوسازی
بودهاند،کوشیدهاند تا از طریق اجرای برنامههای توسعه نابرابریهای سرزمین خود را کاهش دهند ،امّا در بسیاری از
راهبردهای تجربهشده در کشورهای جهان سوم که بهنوعی برگرفته از کشورهای غربی و غافل از زمینهها و
ساختارهای درون این کشورها بوده شکاف طبقاتی را شدیدتر و عمیقتر ساختهاند؛ بنابراین توسعه در یک منطقه
بهخودیخود منجر به پیشرفت یک منطقه نمیشود بلکه ممکن است پیامدهای منفی را به همراه آورد که شاید
پیامدهای مثبت آن را خنثی کند و نابرابریهای ازجمله نابرابریهای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و همچنین
نابرابری در فرصتها را پدید آورد (تمامی.)48 :1395،
-

کتب

در کتاب «اصول و روشهای برنامهریزی منطقهای» نوشته دکتر کرامت اهلل زیاری ،برنامهریزی منطقهای و درنتیجه
برنامهریزی آمایش سرزمین و برنامهریزی فضایی بهمثابه ابزاری برای اصالح و آرایش فضایی اقتصاد ملّی و منطقهای
معرفیشده است تا با بررسی و مطالعه خصوصیات و ویژگیهای کل فضای ملی و بازیافت استعدادها و قابلیتها در
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گوشههای مختلف آن ،راهحلی برای ایجاد پراکندگی و عدم تمرکز در قالب الگوهای توسعه در جوامع بشری ارائه
نماید .این کتاب در پنج فصل شامل :سابقه ،تعاریف مفاهیم و انواع برنامهریزی؛ منطقه و روشهای تعیین آن؛ فنون
برنامهریزی منطقهای؛ روشهای برنامهریزی و تحلیل منطقهای و نهایتاً برنامهریزی منطقهای در ایران تهیهشده است
و به توضیح و تشریح موارد فوق پرداختهشده است (زیاری  ).58 :1388در کتاب «مدیریت توسعه منطقهای با تأکید
بر ایران» که توسط دکتر کرامت اهلل زیاری و علیرضا محمدی تهیهشده است؛ آمده است که تحقق اهداف توسعه
پایدار منطقهای مستلزم ایجاد بسترهای قانونی ،ساختار نهادی و ابزارهای مناسب مدیریتی توسعه منطقهای است ،اما
توافق گستردهای بین پژوهشگران و صاحبنظران حوزهی توسعهی منطقهای در ایران وجود دارد که الگوی موجود
مدیریتی توسعه منطقهای در کشور طی دو دهه گذشته الگوی مناسبی نبوده است .بر اساس نتایج پژوهشها و اسناد
و شواهد موجود ،باوجود کاهش نسبی فقر در بین و درون مناطق کشور ،شکاف و فاصله بین سکونتگاهها و نواحی
برخوردار با سکونتگاهها و نواحی محروم بیشتر شده است .همچنین مناطق با ناپایداری توسعه مواجه شدهاند که
بخشی از این مسئله به دلیل ناکارآمدی و ناپایداری الگوی مدیریتی در ایران بوده است .لذا هدف اصلی این کتاب
پیرامون مدیریت توسعهی منطقهای ،شناخت و آسیبشناسی الگوی مدیریتی توسعه منطقهای در ایران بوده است
(زیاری و محمدی.)58 :1396،در کتاب «مبانی و اصول برنامهریزی توسعه منطقهای» نوشتهی دکتر غالمرضا لطیفی،
بیانشده است که از عوامل اولیه ایجاد فکر برای برنامهریزی وجود بحرانها و کمبودها و رسیدن به اهداف مشخص و
معین میباشد .همانگونه که در کشورهای اروپایی و امریکا برنامهریزی اقتصادی زاده رکود بزرگ ( Great
 )Depressionبود .این کتاب بهطور اختصار برنامهریزی اقتصادی – اجتماعی را از دیدگاههای مختلف موردبررسی
قرار داده است و تأکید دارد که همیشه باید شرایط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشورها را در نظر داشت ،چراکه
بدون در نظر گرفتن فاکتورهای فوق برنامهریزی چیزی بیش از یک سراب نخواهد بود (لطیفی.)57 :1391،
مطالعات خارجی (مقاله ،طرح ،رساله ،کتب):
-

مقاله

دانفورد در مقالهی «مدلهای توسعه منطقهای» تأکید میکند مدلهای توسعهی منطقهای بهعنوان یک کل
تجزیهوتحلیل طیف وسیعی از نیروهای گریز از مرکز را تحمل میکنند و توسعهی نسبی بستگی به وزن نسبی این دو
مجموعه نیرو دارد .همچنین بر این واقعیت تأکید میشود که توسعهی منطقهای ازلحاظ شخصیتی بهصورت
دیالکتیکی  /تجمعی است زیرا عواقب آن علل و علل و عواقب آن هستند :آنچه در یک مقطع زمانی اتفاق میافتد تا
حدودی نتیجهای است ازآنچه قبالً اتفاق افتاده است.با توجه به این مشاهدات ،یک بررسی تاریخی از مدلهای غالباً
رقیب مطرحشده ارائه میدهد .پس از ارائهی گزارشی از مدلهای نئوکالسیکی همگرایی منطقهای و الگوهای مرتبط
با نوسازی و مراحل توسعه ،به مدلهای توسعهی ناهموار ،ازجمله تئوریهای علیت دایرهای و تجمعی ،وابستگی و
تبادل نابرابر و نگرانیهای مرتبط با شایستگیهای نسبی توسعهی برونزا و درونزا توجه شده است .تعدادی از این
ایدهها در مدلهای جدید رشد درونزا در کنار برخی از ایدههای اصلی توسعهیافته در جغرافیای اقتصادی جدید نیز
موردتوجه قرارگرفته است که هدف آنها توضیح غلظت جغرافیایی مردم و فعالیتهای اقتصادی و نیروهایی است که
جغرافیای موقوفات منابع را شکل میدهد ) .(Dunford,2009:192نیل ( 1)2005راهبرد توسعهی منطقهای
( )RDSرا یکی از چارچوبهای برنامهریزی با رویکرد استراتژیک میداند که در سالهای اخیر در بخشهای مختلفی
از کشورهای عضو اتحادیهی اروپا مورداستفاده قرارگرفته است .وی با استناد به مطالعات موردی ،طیف گستردهای از
ویژگیهای خوبی که بر پایه و اساس این دستورالعمل بهدستآمدهاند را نام میبرد .بدین ترتیب عناصر حیاتی یک
 RDSخوب را در این موارد میداند :سازمانی که زمینههای اقتصادی و اجتماعی آن جداسازی و تفکیکشده باشند،

Neil
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یک چشمانداز که بهطور گستردهای برای توسعه آینده مشترکی برای منطقه ایجاد کرده است؛ در طول دورهی
تدوین ،این استراتژی در شیوهای آزاد و مولد سهامداران را درگیر میکند ،ارتباط پیامهای کلیدی آن بهوضوح به انواع
مخاطبان منتقل میشود؛ شناسایی مکانیسمهای روشن برای انتقال ،شامل مراحل و توالی سرمایهگذاریهای کلیدی
و اقدامات و نهایتاً یک چارچوب ساده اما مؤثر برای نظارت برقرار میکند (.)Neil, 2005توره و والت در مقاله خود
تحت عنوان «توسعهی منطقهای در مناطق روستایی ،ابزارهای آنالیز و سیاستهای عمومی ،خالصهای بر علوم
منطقهای» پیامدهای چارچوبهای نظری اصلی بر علم منطقه را ازنظر طراحی سیاست منطقهای موردبررسی قرار
میدهند .در ابتدا این فرضیه ارائهشده است که پویایی اقتصادی در درازمدت منجر به وضعیت رشد متوازن بین
سرزمینها خواهد شد و بنابراین مداخالت سیاستهای عمومی باید تا حد ممکن محدود باشند .دوّم اینکه به
سیاستهای تنظیمشده برای پاسخ به چالشهای مرتبط با پدیدهی قطبی شدن و ماهیت نامتوازن رشد در
سرزمینها ،توجه شده است .ثالث ،معتقدند که ما امروزه بر سیاستهای منطقهای  -که امروزه کامالً غالب هستند -
متمرکز هستیم که به دنبال تحریک نوآوری هستند و بهعنوان عامل اصلی رشد در نظر گرفته میشوند ( Torre,
).Wallet, 2016
-

طرح و گزارش

ماستالکادر پژوهش خود که طی دورهای برای دانشجویانی در نظر گرفتهشده است که میخواهند با اصول
سیاستهای منطقهای معاصر آشنا شوند ،بیان میدارد که علم منطقهای طی صدسال گذشته دورههای بسیار جالبی
را پشت سر گذاشته است و همچنان بهعنوان یکرشته علمی جوان ،پیشرفت بسیار شدیدی را پشت سر میگذارد .در
این دوره ،اندیشهای ارائه میشود که منجر به ظهور سیاستهای منطقهای در تاریخ شده است که در تأثیر سیاستها
به مناطق و افراد ساکن مناطق خالصه خواهد شد .ازآنجاکه تاریخ نقش اساسی در سیاستهای منطقهای معاصر دارد،
دانشپژوهان میتوانند ریشههای استراتژیهای منطقهای و سایر اسناد توسعه را درک کنند و مزایا و معایب احتمالی
اقدامات انجامشده توسط اتحادیه اروپا ،ایالتی و دولتهای محلی را درک کنند ) .(Mastalka,2014طرح سیاست
منطقهای کنونی در استونی که از سال  1990آغازشده منجر به «برنامهی بهبود رقابت منطقهای» و بهطور عمده در
توسعه گردشگری در تمرکز مناطق و محالت ،فراهم آوردن فرصتهای اشتغال و باال بردن کیفیت زندگی مردم
محلی ،از بین بردن تنگناهای محلی که مانع از حداکثر استفاده از پتانسیل توسعهی محلی و توسعهی مزیتهای
رقابتی خاص مناطق شده است ،مؤثر بوده است .منطق سیاستهای منطقهای است و بر این فرض مبتنی است که
شرایط زیرساختهای فنی و اجتماعی منطقه یکی از عوامل اصلی شکل دادن به کیفیت زندگی هستند .همچنین
مهمترین مباحث راهبردی پرداختهشده در سیاست منطقهای استونی شامل :توجّه بهعنوان تنگناها در طرح توسعه
محلی؛ به حداکثر رساندن رویکرد یکپارچه (برای جلوگیری از پروژههای پراکنده و جداشده)؛ کمک آشکارا به توسعه
اقتصادی اجتماعی؛ آموزشوپرورش و زیرساختهای اجتماعی برای اشتغال ،زیرساختهای حملونقل محلی و
زیرساختهای فنی شهرداری ،گردشگری محلی و تفریحی و استفاده مجدد از امالکو  ...میباشد ( DEIA,
.)2007طرح استراتژی توسعه برای منطقه موراویاجنوبی ) (DSSMRیک سند برنامهریزی است که رویکرد آن به
سمت کسب حمایت برای توسعهی منطقه برای یک افق زمانی طوالنیتر میباشد .اهداف استراتژیک آن؛ توسعه
منطقه را بهعنوان یک کلو سایر اجزای عملکردی آن و اقدامات مهم که باید به تحقق اهداف منجر شود را مشخص
میکند .میتوان گفت سند برنامه اصلی تحت عنوان «استراتژی توسعه برای منطقه برنو » در سال  1999نوشتهشده
بود که تا آن زمان ایجاد نگردید و سازمانهای منطقهای خود را هنوز انتخاب نکرده بود .درواقع بخش مهمی از
استراتژی برای توسعهی منطقهای خالصهای از چارچوب مالی برای منطقهای موراویا جنوبی میباشد
( .)Garep & Vysoké,2007در طرح استراتژی توسعه منطقهای کردستان عراق ،هدف از ایجاد تفکر استراتژی
توسعهی منطقهای ( )RDSاین بوده است که این امر نتیجه تالش دولت برای به دست گرفتن فرصتهای جدید برای
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بهبود زندگی مردم منطقه و زیرساختهای کردستان شده است .توسعهی اقتصادی ،افزایش در تنوع محصوالت
محلی ،افزایش درآمد فعلی ،افزایش تولید ناخالص ملی و . ...نمونههایی از آن بودهاند .در پرتو پیشرفتهای رخداده در
منطقهی کردستان ،وزارت برنامهریزی حکومت کردستان ) ،(MOPاتخاذ یک رویکرد برنامهریزی استراتژیک بهمنظور
افزایش فرایند توسعه را طی برنامهای پنجساله که مرجع برای تمام پروژههای توسعه و سرمایهگذاری آینده است را
در نظر گرفت .در این طرح راهبردی ،از تجربیات موفق تعدادی کشور در سراسر جهان بهره برده شده است که نهایتاً
این طرح توسعه استراتژیک را مرتبط به هم معرفی نمودهاند؛ که شامل تمام بخشهای اقتصاد و نیاز به حضور
اجتماعی مردم در آن لحاظ شده است .مراحل راهبرد توسعهی منطقهای ( )RDSدر منطقهی کردستان به شکلی
جامع و فراگیر در  14بخش شامل :اقتصاد کالن ،بخش مالی ،جمعیت و نیروی انسانی ،بخش کشاورزی و منابع آب،
صنعت ،بخش انرژی ،زیرساخت ،آموزشوپرورش و آموزش عالی ،بهداشت ،گردشگری ،ابعاد اجتماعی ،توسعهی
فضایی و پایداری زیستمحیطی ،حکمروایی خوب و بخش خصوصی بوده است که در هر بخش اهداف  RDSبهطور
مجزا برای همان بخش تدوین گردیده است که بخشهایی چون (چالشهای استراتژیک ،روند آینده ،چشمانداز،
مأموریت ،اهداف  ،RDSنظارت و ارزیابی استراتژیک ،شاخص دستاورد هدف ،شاخصهای نظارت دستاورد اهداف) در
تمام بخشها موردبررسی قرارگرفته است و برخی از بخشها با توجه به اهمیت بیشترشان از جنبههای بیشتری
موردتوجه قرارگرفتهاند (.)Kurdistan Regional Government Ministry of Planning,2011
-

رساله

هلن لوندبرگ در رسالهی خود تحت عنوان «اثرات نزدیکی جغرافیایی و شبکههای استراتژیک منطقهای» بر
شبکههای استراتژیک منطقهای ) (RSNمتمرکزشده است RSN .بهعنوان ابزاری برای توسعهی منطقهای باهدف
تقویت روابط منطقهای -توسعه و شبکهسازی با تشکیل گروههای منطقهای از بازیگران استفاده میکند .این پایاننامه
باهدف روشن شدن ماهیت RSNو ارزش نزدیکی جغرافیایی ازنظر نظری و عملی صورت گرفته است .تئوریهای
مربوط به تأثیر نزدیکی جغرافیایی ،تراکم منطقهای و شبکه ارائهشده است و کاربرد احتمالی آنها درRSN
موردبررسی قرارگرفته است .یافتهها نشان میدهد که چنین روابطی امکان یادگیری متقابل و تبادل اطالعات را
فراهم میآورد و همچنین به این معنی است که برای چندین شرکتکننده افق بنگاهها گسترشیافته و مواضع آنها
تغییر مییابد .عالوه بر این ،بازاریابی داخلی فرصتهای آموزش ،در کنار یارانههای مالی ،چندین شرکتکننده را که
در برنامههای آموزشی در موضوعات شرکت میکردند ،جذب کرد که در غیر این صورت وقت زیادی را برای اینها
اختصاص نمیدادند ( .)Lindbergh،2008احمد در رساله خود تحت عنوان «نقش سیاستهای توسعهی منطقهای
در توسعه اقتصادی محلی :پرونده آریاییاد عربستان سعودی» دامنهی مطالعه خود را سطح منطقه بهعنوان واسطهای
که میتواند تحقق توسعه را تسهیل کند و بهعنوان ابزاری برای برنامهریزی توسعه ملی برای رسیدن به محالت مورد
هدف قرار دهد ،در نظر گرفته است .هدف از این تحقیق ارائه توصیههایی درزمینهی بهینهسازی ابزارهای منطقهای
برای تخصیص مکانی منابع توسعه در عربستان سعودی بوده است .این مطالعه در شرایطی که یک سیستم
برنامهریزی مرکزی در یک ساختار حاکمیتی سازماندهی شده است و نقش اساسی در پیشرفت توسعهی اقتصادی و
اقتصادی را به نهادهای منطقهای واگذار میکند صورت گرفته است .این مطالعه در مورد عدم وجود نقش فعّال در
برنامهریزی منطقهای است که قرار است سیاستهای ملّی را تکمیل کند که تحقق آن به تحقیقات گسترده در مورد
نقش مداخالت سطح منطقه در تسهیل توسعهی محلی دارد .مطالعات فکری انجامشده مبتنی بر تئوریهای توسعهی
منطقهای و همچنین برنامهریزی و سیاستهای توسعهی منطقهای است که توانسته است چارچوب مفهومی را برای
تحقیق تدوین نماید که بر ضرورت تفصیل تحقیق دربارهی توسعهی منطقهای فراگیر و بازتاب شرایط واقعی محلی
تأکید دارد و شامل تعیین فاکتورهایی برای تولید اقتصاد محلی و بستری است که فرآیندهای توسعه روی آن انجام
میشود تا بتوانند نتایج توسعه اقتصادی به همه فضاها و استفاده از همه بخشها برسد که از مهم طریق سیستم
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حاکمیتی اتفاق میافتد .نهایتاً نتایج بهدستآمده حاکی از عدم انسجام در سیستم حاکمیتی است که منجر به
فروپاشی شبکهی نهادی در کشور شده است .به نظر میرسد ساختار حکومت فاقد توزیع متوازن ازنظر اداری و مالی
است .همچنین توسعه منابع انسانی به شکلی که منعکسکننده نیازهای واقعی و نتایج در نظر گرفتهشده باشد نادیده
گرفته میشود؛ بنابراین ،این تحقیق لزوم دستیابی به یک تشکل منسجمتر در هر سطح مکانی و ساختار حکومتی
موجود بین سطوح مختلف مکانی را تأیید میکند ،درحالیکه با سیستم سیاسی سازگار است (.)Ahmed،2013
-

کتب

کتاب «نظریههای توسعهی منطقهای» نوشته بنجامین هیگینز و دونالد ساویه؛ اشاره میکند که طراحی سیاست برای
تضمین عملکرد خوب اقتصاد ملی هم درگرو درک جامعی از رفتار اقتصادهای منطقهای است که بخشی از اقتصاد ملی
را شکل میدهند و هم وابسته بهصورت سیاستهایی برای هر منطقه بر پایه همین درک .این کتاب مجموعه کاملی از
نظریههای اصلی توسعهی منطقهای را معرفی میکند و به تحلیل نقادانه آن میپردازد و معتقد است نظریههای توسعه
منطقهای میتواند به شناخت اندیشه توسعهی اقتصادی و ارتباط آن با توسعهی منطقهای کمک کند .طراحی سیاست
برای تضمین عملکرد خوب اقتصاد ملی ،درگرو درک جامعی از رفتار اقتصادهای منطقهای است که بخشی از اقتصاد
ملی را شکل میدهند ،همچنین وابسته بهصورت سیاستهایی برای هر منطقه بر پایه همین درک است .درنتیجه،
روششناسیهای متعارف علم اقتصاد «نئوکالسیکی» و «مارکسیستی» به این کار نمیآید ،بلکه باید مناطق را بهعنوان
یک واحد بهدرستی مورد تحلیل قرار داده و معین کرد که بازیگران اصلی چه کسانی هستند و اهدافشان چیست تا
بتوان بر مبنای آن مشاهدات الگوهای محیطی را در جهت پیشرفت منطقهای ایجاد کرد .همانگونه که اشاره شد در
کتاب حاضر ،نخست نگاهی جامع به نظریههای نابرابری منطقهای و توسعه منطقهای شده و مورد تحلیل نقادانه
قرارگرفته است .سپس ،گزارشی از دستاوردهای چهار کشور آمریکا ،انگلیس ،کانادا و استرالیا ،درزمینهی توسعه
منطقهای عرضهشده و در پایان با بررسی کاربرد نظریهها برای برنامهها و سیاستهای دولت ،روشهایی برای تقویت
استراتژیهای توسعه منطقهای پیشنهادشده است ( .)Higgins،Savoie: 2009هترینگتون در کتاب «پیونددهنده
انگلستان ،چارچوبی برای توسعهی منطقهای» به این نتیجه رسیده است که با علم بر اینکه زندگی از زمان برنامهریزی
ملی در دهه  1960و  1970بهطور قابلتوجهی پیش رفته است ،همه از ابتکارات بسیاری که قبالصورت گرفته است
استقبال کردهاند ،مانند برنامهی جوامع پایدار دولت  2002و نتایج مختلفی که از آن سرچشمه میگیرد ،مانند راههای
شمالی و میدلند .همچنین تأکید شده است که مجامع منطقهای و آژانسهای توسعهی منطقهای )(RDA
استراتژیهای اقتصادی منطقهای را تولید کردهاند.اما مجموع اجزای آنها به یک چارچوب ملی شبیه به استراتژیهای
مکانی که ریشه در سرزمینهای اصلی اروپا ،جمهوری ایرلند ،اسکاتلند و ولز دارد اضافه نمیشود .جوامع محلی ،شهرها
و مناطق ،حتی هنگامیکه بهطور جمعی عمل میکنند ،نمیتوانند اطمینان داشته باشند که برنامهها ،استراتژیها و
آرزوهای آنها میتوانند تحویل داده شوند ،مگر اینکه به آنها اطمینان بیشتری داده شود که سازگار با چارچوب
وسیعتری برای انگلیس باشد () .Hetherington,2016بالچین و همکارانش در کتاب «برنامهریزی و سیاست
منطقهای در اروپا» معتقدند که اتحادیه اقتصادی و پولی ،بزرگنمایی قریبالوقوع اتحادیهی اروپا ،واگذاری قدرت اداری
از دولت مرکزی به مقامات منطقهای و افزایش اهمیت موضوعات زیستمحیطی و شهری ،همگی در توسعه یک
سیاست یکپارچه سیاستگذاری منطقهای و برنامهریزی تأثیر دارند .چنانکه در سراسر اروپا و نگرانی از افزایش
نابرابری در میزان زندگی و بیکاری در قرن بیست و یکم ایجادشده است .در باب اهمیت این کتاب میتوان گفت؛
سیاست و برنامهریزی منطقهای در اروپا اولین کتابی است که به بررسی تأثیرات و مشکالت پیرامون این موضوعات
میپردازد .این کتاب با ارائهی یک مرور کلی درباره ادغام مبنای اقتصادی ،به بررسی تکامل سیستمهای مختلف دولت،
برنامهریزی و اشکال انحراف ،بررسی اختالفات بین کشورهای واحد باقدرت برنامهریزی متمرکز یا با اشکال مختلف
قدرت واگذارشده و ایالتهای فدرال با برنامهریزی میپردازد.نویسندگان همچنین این سؤال را مطرح میکنند که آیا
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تحوالت مشابه مشروطیت در کشورهای در حال گذار در شرق در اروپای شرقی رخ خواهد داد یا خیر .همچنین
نویسندگان با بررسی مشکالت تأمین بودجه توسعهی منطقهای و ایجاد سطوح مؤثر در تصمیمگیریهای اختصاصی،
توسعهی متغیّر زیرساختها و سیستمهای مدیریت و محیطزیست و سیاستهای گستردهتر و اقتصادی و اجتماعی در
مناطق شهری در چارچوب اتحادیه اروپا و منطقهای؛ موضوعات کلیدی که در صورت دستیابی به اعتبار و تحقق رشد
اقتصادی پایدار و توزیع برابرتر درآمد و ثروت در اروپا ،باید موردتوجه قرار گیرد را ارائه میدهند (Balchin, Sykora,
) .Bull, 1999گالسون و مارشال در کتاب معروف «برنامهریزی منطقهای» خود اشاره میکنند که برنامهریزی
منطقهای میتواند بهعنوان یک عنصر مهم در سیستمهای برنامهریزی بسیاری از کشورهای جهان یافت شود .اگرچه
تعاریف و ماهیت آنچه برنامهریزی منطقهای را تشکیل میدهد ،میتواند بسیار متفاوت باشد چنانکه با اشغال یک
موقعیت واسطه در سلسلهمراتب برنامهریزی ،برنامهریزی منطقهای نیز میتواند گاهی اوقات در یک موقعیت نامناسب
قرار بگیرد که بین عناصر اغلب قدرتمند ملی و محلی آن سیستمها فشرده میشود .به همین ترتیب ،برنامههای
منطقهای میتوانند از بین بروند اما آنچه باگذشت زمان قابل توجّه است طبیعت ماندگار چنین فعالیتی است زیرا
مسائل مهمی وجود دارد که نیاز به این سطح از مداخالت دارد .درواقع این ادعای ماست که با توجّه به روندها و
موضوعات نوظهور در جامعه معاصر ،نیاز به برنامهریزی منطقهای حتی بیشتر وجود دارد .گرایشهای اقتصادی و
اجتماعی باعث افزایش تحرک ،در زمان روزانه  /هفته و در طول عمر میشود .درواقع وقتیکه الگوهای فضایی تحت
تأثیر جریانهای متمرکز و پراکنده قرار دارند ،دیگر منطقی نیست مناطق شهری و روستایی را بهعنوان سرزمینهای
مجزا در نظر بگیریم چراکه آنها به طرق مختلف با مناطق مختلف در نزدیکی و دوردست پیوند مییابند( Glasson,
)Marshall,2007
در جمعبندی آنچه در این بخش آمد ،میتوان اذعان داشت که برنامهریزی و توسعهی منطقهای به بخش
انفکاکناپذیری از مطالعات بینالمللی تبدیلشده است و روزبهروز جاذبه بیشتری مییابد .در این زمینه مهمترین
برنامههای جامع توسعهی ملّی با توجه به توانها و محدودیتهاى مناطق مختلف جغرافیایی در سطح منطقه موردتوجه
قرار میگیرد .حال توسعهی منطقهای که به معنای برآورده نمودن نیازهای نسل کنونی؛ با لحاظ نمودن نیازهای
نسلهای آینده در محدودهای مشخص میباشد ،درصدد است تا تفاوتهای کیفیت زندگی درون منطقهای را کاهش
دهد؛ بنابراین به نظر میرسد که برنامهریزی منطقهای توان ویژهای در عملیاتی نمودن اهداف ملی (آمایش سرزمین) و
محلی (توجه بهشهرهای کوچک و میانی و تقویت آنها با تزریق تعادل و توازن) ایفا مینماید .همچنین بر اساس
تجارب بهدستآمده طرحها و برنامههای منطقهای ،زمانی بیشتر ثمربخش است که در قالب «فرایندی استراتژیک»
هدایت شود .همچنین طرحها و برنامههای توسعهی منطقهای بهعنوان یکی از آخرین دستاوردهای جامعهی علمی،
برای دستیابی به توسعه و تعادل منطقهای به شمار میروند .بدین منظور همواره به دنبال ایجاد فرصت برابر برای
تمامی مناطق طرح گردیده و بهمثابهی ابزاری برای ایجاد جوامع پایدار شناخته میشود .امری که در شرایط کنونی به
علت تمرکزگرایی شدید و بار مسئولیت باالی برخی مناطق و عدم تحرک و رقابتپذیری سایر مناطق و عدم توجه به
آیندهپژوهی و پیشبینی زمین موردنیاز فعالیتهای آتی ،باألخص با توجه به محدودیت زمین مورد غفلت واقعشده
است.
نتایج پژوهشهای صورت گرفته در باب توسعهی منطقهای ،سیر تکامل و آسیبشناسی آنها نشان میدهد که
توسعهی منطقهای و الگوها و استراتژیهای مستخرج از آن بهعنوان رویکردی نوین ،کارآمد و آزموده شده جهت
دستیابی به توسعهی پایدار منطقهای میباشند که شاید چنین دیدی را با نگاهی از درون و جزئی نتوان به دست
آورد .جهت فراهم شدن چنین شرایطی و تسهیل در انجام آن الزم است در ابتدا زیر مناطق از درون بهطور هدفمند
مورد هدایت و ساماندهی قرار گیرند و از طریق توسعهی هماهنگ ،یکپارچه و سرمایهگذاریهای پراکنده در کل
منطقه با ایجاد محورهای توسعه موردتوجه قرار گیرد .هم چنانکه تهیه طرحهای توسعهی منطقهای در کشورهای
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مختلف با تفاوتهای طبیعی ،ساختاری ،اقتصادی و سطوح متفاوت توسعهیافتگی گواهی بر این مدعاست .همچنین با
توجّه به تجارب و نمونههای بررسیشده اینگونه استنباط میشود که جهت رسیدن به توسعهی متوازن و پایدار
منطقهای در ابتدا مستلزم شناخت وضعیت فعلی منطقه میباشد ،مانند رتبهبندی بر اساس شاخصهای اقتصادی،
اجتماعی ،مکانی – فضایی ،نهادی – سیاسی ،محیطی و زیربنایی و ...میباشد .درواقع بر اساس نمونههای موردبررسی
به نظر میرسد که در نظر گرفتن ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و نهادی موجود؛ مشارکت اجتماعهای
محلی و توجّه مضاعف به زیر مناطق و توانمندسازی استعدادهای بالقوّه آنان جهت واگذاری برخی از مسئولیتهای
منطقه اصلی ،تقویت بخشهای اقتصادی و مالی ،جمعیت و نیروی انسانی ،دستیابی به بهرهبرداری بهینه از منابع
آب،بخش منابع ،صنعت ،خدمات و انرژی ،توسعهی فضایی ،رشدمتوازن منطقهای و سطح بخشی ،بهبود در وضعیت
منابع بودجه ،تالش برای بازسازی زیرساختهای گردشگری ،کشاورزی و صنایع تولیدی در حمایت از صادرات ،اتخاذ
یک استراتژی برای باال بردن وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان و فرصت مشارکت ،افزایش سهم تولید ناخالص
داخلی ،یکپارچهسازی پشتیبانی بین بخشهای صنعتی دولتی و خصوصی ،بهبود موقعیت جغرافیایی منطقه در رابطه
با حملونقل و ترانزیت ،ریشهکن کردن بیسوادی ،حفاظت در برابر خشونت ،حق مالکیت ،اشتغال ،حقوق سیاسی،
کنترل غلظت جمعیت و . ...بسیار مؤثر عمل مینماید .حال ازآنجاییکه الگوهای توسعه منطقه ملزماند منعطف عمل
کنند و ابداً قطعی و الزامی دستوری صادر نکنند؛ میتوان در شرایط مختلف راهکارهای اجرایی متفاوتی را برای
الگوهای آن ارائه نمود .همانگونه که بیان شد؛ الگوی توسعهی منطقهای با تفکر راهبردی ،اجتماعمحور و انعطافپذیر
خود در برقراری تعادلهای منطقهای بسیار مؤثر است چراکه اینگونه الگوها تالش میکنند تا از توانها ،ظرفیتها و
اقدامات و همکاری تمامی مناطق بهره گیرند و آنها را به بهترین شکل ممکن سازماندهی کنند.
نقد و بررسی تحقیقات پیشین
میتوان پیشینهی هر پژوهش را به ارثی تشبیه نمود که هیچ وصیتنامهای برایش نوشتهنشده است .درنتیجه یک
پژوهشگر در هنگام گام برداشتن درراه طراحی پژوهش خود میتواند مطالعات پیشین را سرلوحهی کار خود قرار
دهد و از آنها جهت تعالی پژوهش خود بهره گیرد .بهعبارتدیگر ،پس از بررسی تحقیقات پیشین و مروری بر ادبیات
تحقیق ،نقاط قوت و ضعف این مطالعات در مورد مسئلهی پژوهش روشن میگردد .در نظر گرفتن نکات مثبت
مطالعات پیشین موجب بارورتر شدن پژوهش خواهد شد .مسلما نقاط ضعف تحقیقات پیشین نیز به پژوهشگر در
شناسایی طراحی هوشمندانهتر و صحیحتر ابعاد و زوایای تحقیق و دوری جستن از اشتباهات گذشته کمک
مینماید.بنابراین ،در قلب کار منتقدانه ،گفتوگوی دو تاریخ و دو ذهنیت ،نویسنده و منتقدان آغاز میشود؛ اما این
گفتگو بهطور خودخواهانه به سمت زمان حال منتقل میشود :انتقاد به معنای «ادای احترام» به حقیقت گذشته یا به
حقیقت «دیگران» نیست  -بلکه یک آراستگی برای درک قابلفهم زمان خود ما است ( .)Barthes،1963: 6به
تعبیری پس از استخراج نقاط ضعف در مطالعات و کارهای پیشین میتوان به آسیبشناسی آن و شناسایی علل و
زمینههای بروز آن نیز دستیافت .در همین زمینه آسیبشناسی مفهومی است که از علوم زیستی به عاریت
گرفتهشده و در سایر علوم مانند جامعهشناسی و اقتصاد به کار گرفته میشود که طبق تعریف آسیبشناسی عبارت
است از مطالعه شناخت ریشه بینظمیها در ارگانیسم (ستوده .)14: 1378،به عبارتی در آسیبشناسی مبانی و
ریشههای کارکردهای نابسامان موردمطالعه و بررسی قرار میگیرند (رئیس دانا .)3: 1380،از بعد تاریخی نیز روی
دادند و جنگ جهانی و لزوم بازسازی شهرهای پس از جنگ نیز علت دیگری بر ادامه این روند در طول دهههای اول
قرن بیستم بود ( .)Taylor،1999:23حال برنامهریزی منطقهای که به شیوهی مدرن با انقالب صنعتی عجین و
همزاد است و همزمان با آغاز انقالب صنعتی بهتدریج جای خود را در فضای برنامهریزی کشورها باز کرد ،در ایران
تحت تأثیر کشورهای اروپایی و فراز و نشیبهای ادوار مختلف بوده است .بدین ترتیب در ادامه سعی شده است تا به
ارائه نقاط قوت و ضعف تحقیقات پیشین اشاره شود.
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نقاط قوت تحقیقات پیشین
با توجّه به اهمیت مطالعات منطقهای ،در این بخش سعی شده است تا به مهمترین نقاط قوت مطالعات منطقهای
مطالعه شده اشاره شود و همچنین به ارائه مصادیقی از نتایج آن پرداخته شود.
 ظرفیت نظریهسازی را میتوان از مهمترین نقاط قوت برداشتشده از مطالعات پیشین دانست .مطالعات منطقهایظرفیت منحصربهفردی را برای نظریهپردازی و تئوریزه کردن مطالعات منطقهای فراهم آوردهاند و اینیک توان
متدولوژیک است که میتوان همچنان در حوزهی مطالعات منطقهای منتظر ارائهی نظریههای قویتر و مستحکمتری
بود.
 دومین نقطهی قوّت موردتوجه فعالیتهای بینرشتهای در این حوزه است .این مهم از طریق فعالیتهای مشترکیکه بین رشتههای مرتبط فراهم آمده است ،قوت میگیرد و باعث غنا و همهجانبه شدن نظریههای ارائهشده میگردد
و از توجّه و نگاه تکبعدی به آن پرهیز میشود .البته اگرچه عدم وحدت متدلوژیک خواهناخواه نقطهضعف قلمداد
میگردد ،اما این امکان را نیز به وجود میآورد که در یک موضوع واحد دانشمندان علوم مختلف با استفاده از
ابزارهای مطالعات منطقهای با یکدیگر همکاری کنند و این قطعاً نقطه قوتی درزمینهی ارتقا راهکارهای ارائهشده
خواهد بود.
 نزدیکی حوزههای فکری و اجرایی از دستاوردهای قابل توجّه در این حوزه است ،چراکه معموال بین کسانی کهدرگیر فعالیتهای اجرایی هستند و کسانی که به مطالعه و پژوهش مشغولاند فاصله وجود دارد .میزان این فاصله و
شدت و ضعف آن تا حد زیادی به سیستم و ماهیت سیاسی و نهادهای علمی و آموزش آن کشور بستگی دارد که در
برنامهریزی منطقهای با توجّه به نیاز الزامآور هر دودسته از این گروه غالباً حالت ارتباطی دستاندرکاران اجرایی و
نظریهپردازان و محققین دانشگاهی تقویت میشود و این دو جزیره دور از هم را به هم نزدیکتر نماید( .این مورد
بیشتر در جوامع توسعهیافته نمود دارد)
 طراحی نظام درآمد -هزینه استانی و تأکید بر اجرای آن در برنامههای توسعه کشور ،تدوین ضوابط ملّی آمایشسرزمین ،تعیین مناطق نهگانه آمایش سرزمین در کشور ،تهیه اسناد ملّی توسعهی استانی و بعضی از شهرستانها از
نقاط قوت و البته از تأکیدات اشارهشده در تهیه و تدوین اسناد و برنامههای توسعهی منطقهای است.
 طرحها و برنامههای منطقهای تا حدودی به بهبود روند تعادلهای بین استانها در بخشهای امور اجتماعی ،تربیتنیروی انسانی کارآمد و متخصّص در اکثر استانهای کشور ،روند تکاملی ساختار مالی ،سیاسی و اقتصادی نهادهای
تصمیمساز و تصمیم گیر استانی ،ارتقا و توسعهی نظام دادهها و اطالعات آماری مکانی از مناطق و شهرستانهای
کشور ،فراهم شدن ظرفیتها و توسعهی شبکهها و امکانات زیربنایی در اکثر مناطق کشور ،اختصاص اعتبارات ویژه و
ردیفهای خاص بهمنظور تعادل بخشی بین استانها در قوانین بودجه سنواتی منجر میشوند.
 بر اساس نتایج بسیاری از طرحها و گزاراشات؛ یکی از مهمترین و عملیاتیترین نتایج اجرا و برقراری توسعه منطقهایباال بردن توان و ظرفیت رقابتپذیری نواحی وابسته و حوزهی نفوذ بوده است .اهمیت این مسئله بدان جهت است که
رقابتپذیری و پویایی ساختار ملی را نیز در بر خواهد داشت.
همچنین بهطور موردی نتایج کاربردی زیر از مجموعه مطالعات مطالعه شده (مقاله ،گزارش و طرح ،رساله ،کتب)
استخراجشده است (تأکید بر ارائه نتایج کلی بهطور موردی بوده است و از ذکر نتایج جزئی به دلیل ارائه در بخشهای
پیشین صرفنظر شده است):
توسعهی اقتصادی مناطق و زیر مناطق ،نظمبخشی و هدایت توسعه متعادل سکونتگاهی ،تعیین قطبهای محلی و
منطقهای و خوشههای توسعه ،برقراری تعادلهای منطقهای ،حمایت از سیاستهای دولت در زیر مناطق ،مدیریت
اشتغال ،مسکن و زمین در مناطق ،بهبود زیربناهای توسعهی جهانگردی در منطقه ،تقویت همبستگی اجتماعی و
فرهنگی ،حمایت از رنسانس شهری _ روستایی ،تالش فزاینده برای کاهش جای پای بوم شناختی ،انطباق و کاهش
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عوامل منجر به گرمایش زمین ،مدیریت پسماند منطقهای ،حفاظت از میراث و ارزشهای فرهنگی و محیطزیستی زیر
مناطق ،مدیریت منابع آب و مدیریت بحران در منطقه ،تقویت رقابتپذیری منطقهای ،فراهم آوردن فرصتهای
اشتغال و باال بردن کیفیت زندگی مردم محلی ،از بین بردن تنگناهای محلی ،در دسترس بودن برخی خدمات
عمومی (بهعنوانمثال آموزشی ،اشتغال و خدمات مختلف فنی) ،توسعهی فرهنگی ،کسبوکار و گردشگری
محیطزیست مشخص و قابلاطمینان در مناطق از طریق فعالیتهای یکپارچه و متنوّع،ابتکار محلی و مشارکت،
اشتغال ،حملونقل محلی،زیرساختهای فنی شهرداری ،توجّه بهعنوان تنگناها در طرحهای توسعه محلی ،به حداکثر
رساندن رویکرد یکپارچه (برای جلوگیری از پروژههای پراکنده و جداشده) ،کمک آشکارا به توسعه اقتصادی
_اجتماعی (عمدتا با مشخص کردن ارتباط با یالینک به سایر اقدامات /عملیات و یا برنامهها) ،استفاده مجدد از امالک
و سایتهای نظامی و صنعتی قدیمی ،بهبود محیط اقتصادی و رشدمتوازن در سطح منطقهای و بخشی ،بهبود منابع
بودجه ،تنوع بخشیدن به منابع درآمد و تالشهای ویژهای برای بازسازی زیرساختهای گردشگری ،کشاورزی صنایع
تولیدی در حمایت از صادرات ،اتخاذ یک استراتژی برای باال بردن وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان و فرصت
مشارکت ،افزایش سهم تولید ناخالص داخلی ،یکپارچهسازی پشتیبانی بین بخشهای صنعتی دولتی و خصوصی،
بهبود موقعیت جغرافیایی منطقه در رابطه با حملونقل و ترانزیت ،ریشهکن کردن بیسوادی ،ارائهی فرصتهای
آموزشوپرورش برای همه و حذف شکاف آموزشی بین مناطق شهری و روستایی،حف و توسعهی هویت فرهنگی و
هنری ،قانون خانواده ،حفاظت در برابر خشونت ،حق مالکیت ،حقوق سیاسی و ارث،کنترل غلظت جمعیت و ...از
مهمترین موارد استخراجشده در مجموعه مطالعات و منابع مطالعه شده بودهاند.
نقاط ضعف تحقیقات پیشین
چالشهای اجرایی برنامهریزی منطقهای ،تحقق اهداف و فواید اثرگذار آن را در هالهای از ابهام فروبرده است و این
برنامهریزی کاربردی را در غالب موارد به برنامهریزی کلیشهای و بیاثر تبدیل کرده است.
 فقدان یا کمبود فرهنگ برنامهریزی چالش جدی برای تحقق اهداف برنامهریزی منطقهای است ،برنامهریزی شاملچهار مرحله است و تنها به تهیه برنامه محدود نمیشود ،اجرای برنامه ،ارزیابی برنامه و بازنگری برنامه سه مرحله مهم
در فرایند برنامهریزی است که باید موردتوجه قرار بگیرد .نظام برنامهریزی کشور در مرحلهی تهیهی برنامه
پیشرفتهای خوبی به دست آورده است ،اما همچنان چالشهای جدی در اجرای برنامه ،ارزیابی و بازنگری وجود دارد
که بخشی از این مشکل به نبود فرهنگ برنامهریزی در کشور مربوط بازمیگردد.
 مدیران کشور عالقهمند به تهیه برنامه هستند ،اما پایبندی به اجرای آن نیست ،این مورد چالشی جدی بر سر راهبرنامهریزی منطقهای است ،تغییرات مدیریتی و در پی آن تغییر رویکرد ،موجب تغییر در برنامههای تهیهشده میشود
درحالیکه مدیران جدید پایبندی به اجرای برنامه قبلی ندارند .بهعبارتدیگر تغییرات مدیریتی عمالً فرایند
برنامهریزی منطقهای را با اخالل مواجه میکند .این در حالی است که در نظام برنامهریزی کشورهای موفق دنیا
چنانچه نظام مدیریتی تغییر کند ،مدیر بعدی باید به برنامه قبلی پایبند باشد ،بنابراین تغییر مدیریتی نباید به تغییر
محتوایی برنامه تهیهشده منجر شود.
 نبود توافق ملی درزمینهٔ توسعه کشور نیز از دیگر نقاط ضعف برنامهریزی منطقهای است ،وجود نفوذهای ناهمگنکه اهداف نامشخص و غیر همسانی برای توسعه کشور دارد ،مانع تحقق اهداف برنامهریزی بهخصوص در سطح
منطقهای میشود.
 تضاد بین برنامهریزی بخشی و برنامهریزی منطقهای و یا نبود نهاد یا دستگاه اجرایی مشخص ،مرتبط و مهمتر ازهمه پاسخگو از دیگر موانع جدی این سطح از برنامهها است .بعضاً دستگاههایی مثل برنامهوبودجه ،راه و شهرسازی،
بنیاد مسکن یا جهاد سازندگی درزمینهٔ توسعه کشور اقدام کردهاند ،اما سازمان یا نهادی که کامالً بر مبنای
برنامهریزی منطقهای شکلگرفته باشد و حوزهی فعالیت و دغدغهی آن تحقق اهداف برنامه باشد ،وجود ندارد و
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اگرچه در سطح کشور و در سطح استانها وزارتخانهها و سازمانهایی وجود دارد ،اما برنامهریزی منطقهای به این دو
سطح خالصه نمیشود .برنامهریزی منطقهای میتواند یک مجموعهی شهری را شامل میشود و در سطوح فراتر نیز
به کار گرفته شود .این مشکل در برنامهریزی ناحیهای که میان دو یا چند شهرستان انجام میشود ،در غالب مشکل و
خأل مدیریتی وجود دارد ،البته فرمانداری هر شهرستان موظف به پیگیری مسائل شهرستان حوزهی خوداست ،امّا
ارتباط کارآمد و مؤثری میان دو یا چند شهرستان وجود ندارد.
 نبود نظام اطالعاتی و دادهای نیز از دیگر چالشهای برنامهریزی منطقهای است .دستگاههای مختلف بر طبقاستاندارد مشخص اقدام به تهیه داده و اطالعات میکنند و اطالعات در سطوح شهری بهروزتر است ،اما در سطوح
منطقهای دادهها و اطالعات وضعیت خوبی نداشته و بسیار ضعیف است که درواقع بخشی نگری از دالیل عمده نبود
اطالعات و دادههای بهروز است .رعایت سلسلهمراتب در تهیه و اجرای برنامهریزی منطقهای اهمیت زیادی دارد ،این
نوع از برنامهریزی باید در سطح کشور تهیه و برنامهریزی و مطالعات مربوط به آن در سطح استانها انجام شود.
برنامهریزی منطقهای باید از سطوح محلی مثل شهرها ،روستاها و سطوح فرا شهری آغاز شود درصورتیکه معمو ًال
فرایند برنامهریزی منطقهای در سطح محلی اتفاق نمیافتد.
جدول  .2خالصهای از نقاط قوت و ضعف تحقیقات پیشین
نقاط قوت
ظرفیت نظریهسازی

نقاط ضعف
فقدان یا کمبود فرهنگ برنامهریزی چالشی برای تحقق اهداف برنامهریزی
منطقهای

فعالیتهای بینرشتهای در این حوزه

عدم پایبندی به اجرای طرحها و برنامههای منطقهای

نزدیکی حوزههای فکری و اجرایی

نبود توافق ملی درزمینهی توسعه کشور

طراحی نظام درآمد -هزینه استانی و تأکید بر اجرای آن

تضاد بین برنامهریزی بخشی و برنامهریزی منطقهای و یا نبود نهاد یا دستگاه
اجرایی مشخص ،مرتبط و مهمتر از همه پاسخگو

بهبود روند تعادلهای بین استانها در برخی از بخشها

نبود نظام اطالعاتی و دادهای و بخشی نگری

باالبردن توان و ظرفیت رقابتپذیری نواحی وابسته و حوزه
نفوذ

ضعف و ناکارآمدی در اهداف برنامهها ،پراکندگی و فقدان وحدت رویه
متدولوژیک ،نظام برنامهریزی برنامهها ،روند تصویب و نحوهی اجرای برنامهها،
ایرادات مربوط به فرایند ،محتوا و اجرای برنامهها ،نحوه نظارت بر حسن
اجرای برنامهها و...

نتیجهگیری
امروزه برنامهریزی و توسعه منطقهای به بخش انفکاکناپذیری از مطالعات بینالمللی تبدیلشده است و روزبهروز
جاذبه بیشتری مییابد .بدین ترتیب در پژوهش حاضر نقش و جایگاه دو مفهوم «آسیبشناسی طرحها و برنامهها» و
«ارائه الگوی توسعه منطقهای» در قالب (مقاله ،گزارش و طرح ،رساله ،کتب) در سطح مطالعات داخلی و خارجی
مورد شناسایی قرارگرفته است .توجه به مناطق و آسیبشناسی مطالعات پیشین ،شناسایی و واکاوی اصول و
مؤلفههای اثرگذار و ارائه الگوی توسعه منطقهای مناسب نقش مهمی در ایجاد توسعهی هماهنگ و مدیریت یکپارچه
ایفا مینماید؛ که هدف نهایی اقدامات نظری و تجربی صورت گرفته بهطورکلی توسعهی منطقهای یا کاهش نابرابری
منطقهای بوده است.نتایج پژوهش نشان داد که اهم متغیّرهای مورد تأکید در مطالعات داخلی و خارجی شامل تحرک
و توسعه در ساماندهی فضا ،الگوی متمرکز و مشارکت حداقلی ،مؤلفههای الگو (اصول ،چارچوب ،فرایند مدیریت
الگو ،پایش و ارزیابی) ،هماهنگی در برنامههای توسعه و اقدامات توسعهی شهری و منطقهای ،ایجاد مناطق مترقی از
حیث :اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و ،...استفاده از توان زیر مناطق برای یکپارچهسازی ،پشتیبانی از شهرها جهت
شکوفایی پتانسیلهای آنها ،افزایش رقابت ،بهبود سکونت ،افزایش پایداری ،افزایش کارایی و رشد پایدار اقتصادی
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بوده است .همچنین مهمترین نقاط قوت برآمده از مطالعات شامل ظرفیت نظریهسازی ،فعالیتهای بینرشتهای این
حوزه ،نزدیکی حوزههای فکری و اجرایی ،طراحی نظام درآمد -هزینه استانی و تأکید بر اجرای آن ،بهبود روند
تعادلهای بین استانها در برخی از بخشها و باال بردن توان و ظرفیت رقابتپذیری نواحی وابسته و حوزهی نفوذ
میباشد و همچنین مهمترین نقاط ضعف استخراجشده شامل فقدان یا کمبود فرهنگ برنامهریزی چالش جدی برای
تحقق اهداف برنامهریزی منطقهای ،عدم پایبندی به اجرای طرحها و برنامههای منطقهای ،نبود توافق ملی درزمینهی
توسعهی کشور ،تضاد بین برنامهریزی بخشی و برنامهریزی منطقهای و یا نبود نهاد یا دستگاه اجرایی مشخص ،مرتبط
و مهمتر از همه پاسخگو ،نبود نظام اطالعاتی و دادهای و بخشی نگری ،ضعف و ناکارآمدی در اهداف برنامهها،
پراکندگی و فقدان وحدت رویه متدولوژیک ،نظام برنامهریزی برنامهها ،روند تصویب و نحوهی اجرای برنامهها ،ایرادات
مربوط به فرایند ،محتوا و اجرای برنامهها ،نحوهی نظارت بر حسن اجرای برنامهها میباشد.
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