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14/30/1431 :تاریخ پذیرش 11/33/1431 تاریخ دریافت:

چکیده اطالعات مقاله         
بوده کشور یاساسی توسعه اهداف از جمله متوازن و مطلوب یاتوسعه یابی بهدیرباز دست از 

ای ی منطقهکه به عنوان پارادایمی در توسعه ای ضمن اینی منطقهتوسعهالگوی مطلوب است. 

ی یکپارچه و هماهنگ منطقه توسعهحل اجرایی برای تواند به عنوان راهشود میمحسوب می

ها مورد توجه قرار گرفته ریزیبرنامه و هاگذاریاستسی ؛ همچنان که با نوساناتی درمحسوب شود

های مبین و معرف الگوی فعلی و موجود هدف پژوهش حاضر آن است که گزاره در این راستا است.

آن چه باید "و  "آن چه هست"با الگوی مطلوب مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد و میزان تفاوت 

فاده از مطالعه اسنادی، مشخص شود. روش پژوهش حاضر بدین صورت بوده است که با است "باشد

صورت  نفر از کارشناسان منتخب استانی 30 یافته باساختار ی باز و نیمهاحبهای و انجام مصکتابخانه

ی اهای چهارگانهر این است که الگوی مطلوب موقعیتگی تطبیقی بیانی این مطالعهگرفت. نتیجه

ی ی الگوشکل تکامل یافته"، "د الگوی فعلیر"، "مان از الگوی فعلی و مطلوبی توأاستفاده"چون 

را نسبت به الگوی فعلی داشته است. "نگاهی دیگرگون" و "فعلی
.مقایسه تطبیقی، الگوی موجود، الگوی مطلوب، توسعه ی منطقه ای، گیالنها: کلید واژه

 Topurbanplanner70@Gmail.Comمریم سجودینویسنده مسئول: 

)مطالعه موردی: استان  شمال کشور منطقه ای ی یکپارچه ارائه الگوی توسعه تدوین و"مقاله حاضر مستخرج از رساله دکترا تحت عنوان . 1
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 مقدمه
های اتخاذ شده در راستای تحوالت اجتماعی، اقتصادی و توسعه یک اصطالح ترکیبی برای تعداد زیادی از استراتژی

به طور فزاینده  "توسعه"لذا . (Abuiyada،2018: 115)است  های مطلوبهای فعلی به حالتبرای حرکت از حالتمحیطی 

به عنوان یک موضوع مدیریت تغییر اجتماعی و نهادی و حتی اهداف این فرایند تغییر در نظر گرفته شده و برای همیشه 

ی مد . در این جریان، رشد اقتصادی در محدوده(and Schwaninger Koerner،557 :2004 )شود خواستار آن دیده می

تشکیالت مناسب و امکانات  مندی از ساختار وو بهره (Quintella and Soares Jr،2008 : 109)نظر مرتبط با رفاه اجتماعی 

توانایی که نیازهای کنونی را بدون کاهش نحویای به(. چنین توسعه5: 1374شود )مکنون، فنی در نظر گرفته می

ای عبارت است از مفهوم گفته ی منطقهای پایدار است. توسعههای آتی در برآوردن نیازهایشان برآورده کند، توسعهنسل

 ها به گسترشبایست همراه با افزایش تواناییی فضایی مورد نظر. روند توسعه میی توسعه برای مردم در محدودهشده

-41: 1379ای انسانی باشد )صرافی، اقتصادی بینجامد تا توسعه _های اجتماعی های ساکنین منطقه در حوزهانتخاب

رسد و سرانجام جهت تامین ای به حداقل میای و درون منطقههای کیفیت زندگی بین منطقه(. در این حالت تفاوت41

شود یک منطقه فراهم میگیری پایدار و بهینه از مواهب طبیعی و استعدادهای انسانی و مکانی چنین اهدافی، بهره

ی ی جامعهای همزمان با توسعههای منطقهی تئوری(. به طوری که ماحصل توسعه115: 1391)افتخاری و همکاران، 

 یبشری، به دنبال مسیری گنگ، پیچیده و دشوار تحقق یافت و رویکردهای جدید تأثیر مثبت عوامل داخلی را بر توسعه

حات ع طبیعی و ترجیی منابو انتقال فناوری، بلکه به وسیله نه فقط از طریق دانش، نوآوریگذارد، که عمدتاً منطقه می

 .(Antonescu،2012 : 3)شود محلی ایجاد می

؛ از نمایدپارچه ایفا میی هماهنگ و یک؛ مناطق نقش مهمی در ایجاد توسعهتوان گفتبا توجه به آن چه بیان شد؛ می

به همین دلیل مدیریت  باشد.ناپذیر میها امری ضروری و اجتنابجانبه آنی همهبرای توسعهریزی رو لزوم برنامهاین

ریزی رشد پایدار و نیاز به امنیت بیشتر کشورها و محیطی و برنامههای زیستبا توجه به رشد مجتمعای ی منطقهتوسعه

 .(and Vasić Vasilevska،2009: 19)مناطق از اهمیتی بیش از پیش برخوردار شده است 

ی الگوی فعلی و الگوی مطلوب توسعه های موجود دری تطبیقی گزارهمقایسهحال پژوهش حاضر بر آن است تا به 

 ای در استان گیالن بر اساس نظر کارشناسان و خبرگان استانی بپردازد. منطقه

مورد بررسی قرار دهد. از دالیل توجه به این ای را ی منطقههای الگوی مطلوب توسعهدر واقع این پژوهش آثار و نمود

احت کشور و وجود منابع و پتانسیلدرصد از مس 1.9هزار کیلومتر مربع مساحت و حدود  14امر در برگرفتن بیش از 

 یکننده تولیدکشور  جمعیت درصد 3/3 بودن دارامانند -های طبیعی های مختلف و وجود سرمایههای گوناگون در زمینه

 درصد 33 ،باشدمی افزایش قابل نیز درصد 21 تا الزم تمهیدات نمودن فراهم با میزان این که است غذایی مواد ددرص 11

ای شرکت سهامی آب منطقه) کشور ابریشم درصد 31 و جنگلی هایوردهافردرصد 21،چای درصد 31 ،برنج تولید

 بودن نر  با سوادی، وجود مانند درصد باالی امید به زندگی، باال –های انسانی و اجتماعی ویژه ، ویژگی(1392گیالن،

 درخوریباشد که تا کنون نتوانسته است نقش چندان شایسته و ... می و -افزایی باالهای متنوع با همزیستی و همفرهنگ

ی یکپارچگی که راهبردهای توسعهویی مبتنی بر ی الگی ایفا نماید. لذا تدوین و ارائهای و ملرا در سطوح استانی، منطقه

تواند به ایجاد یک همگرایی بین بخشی رسد و میلف مد نظر دارد، ضروری به نظر میهای مختای را در بخشمنطقه

 ضرورت آشکارا فوق، مسائل شناسیآسیب"توان گفت که ی استان گیالن می. همچنین در رابطه با شرایط ویژهمنجر شود

)سرگزی و  "گرددمی یادآور فضایی ساختار ریزیدر برنامه را آمایشی راهبردهای به پرداختن و افض مدیریت خردمندانه

ملی  یهای زیستی در همبستگی با توسعهای خردمندانه و مبتنی بر ظرفیتتواند به شیوهکه می .(72: 1392همکاران، 

م ای فراگیر را فراهکیفیت باالی زندگی و تحقق توسعه ای؛افزای منطقهندی از نظام مدیریت یکپارچه و هممو با بهره

 یگیری مراکز زیست و فعالیت متأثر از سیستم حاکم بر حوزهدر استان گیالن نیز روند شکلنماید. در صورتی که 

و  از نظر کمیدهد بین شهرهای بزرگ و کوچک ایی مراکز زیست در استان نشان میسرزمینی بوده است. توزیع جغرافی
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 : 11391داری وجود دارد )پوررمضان و مهدوی،های معناای تفاوتنطقههای نفوذ و کارکردهای میفی، عملکردی حوزهک

119.) 

و ایجاد  ایهای توسعه منطقهتواند به تدوین راهبردت الگوی موجود و الگوی مد نظر میلذا شناسایی اشتراکات و افتراقا

 همگرایی بین بخشی کمک نماید.

  و پیشینه پژوهش نظری مبانی
 برنامه ریزی توسعه

نیاز و های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بارتست از ساماندهی مطلوب فعالیتع 2ریزی توسعهبرنامه

لی مناطق، در م قابلیت بههای مختلف با توجه وسعه تخصیص بهینه فضا بین فعالیتریزی تتوسعه در فضا حاصل برنامه

ادی سریع است. در این دوره زمانی معین است. لذا هدف آن استفاده از منابع بالفعل و بالقوه کشور، جهت توسعه اقتص

توسعه  ریزیجرای آن را بر عهده دارد. برنامهای دارد و مسئولیت تهیه و تنظیم و اکنندهت سهم تعیینولریزی دنوع برنامه

یزی جامع، رت به برنامهریزی توسعه به لحاظ جمعید. برنامهوشریزی فضایی تقسیم میی و برنامهریزی اقتصادبه برنامه

(. چنان که الگوها 21-19: 1391 شود )زیاری،ای تقسیم میسطوح ملی و منطقهه ، بعملی حیطهغیر جامع و به اعتبار 

باشند و این ابزار، د( اجرا، ه( ارزشیابی می سیاست، ج(ریزی توسعه به طور کلی شامل: الف( هدف، ب( و ارکان برنامه

وری شوند. به طو اولویت خاصی تنظیم و ارائه می دهند و با نظمی منطقییک برنامه را تشکیل میعناصر ارکان اصلی 

دف از انجام گذارد. وقتی های بر جای میکنندهوی مراحل بعدی اثرات تعیینی زیادی بر رکه هر یک از آن ها تا اندازه

گیری ما برای انتخاب این روش مناسب ها بر تصمیمه و ناخواه، نوع و ماهیت این هدفکاری مشخص و معین باشد، خوا

انتخاب این روش مناسب، هموار  گذارد و تا حدود زیادی راه را برایه آن هدف، اثرات قاطعی بر جای میجهت حصول ب

 اند:بندیاز نظر هدف به شرح زیر قابل دستههای مذکور . همچنین برنامه(6: 1332نماید )آسایش و استعالجی، می

 ی توسعه( برنامهالف

 ی اقتصاد توسعهب( برنامه

 ی کالبدیج( برنامه

 ی ارشادی و اجبارید( برنامه

 (.17: 1391ی اختصاصی )زیاری، ر( برنامه

است که بیشترین سطح از هدفی که برنامه برایش طراحی رود، این نتظاری که از هر یک از برنامه میدر واقع بهترین ا

ای که در باب اهداف برنامه بیان شد؛ را در تعیین میزان توان ماحصل چکیدهچنین میشده است را پوشش دهد. هم

بیات اهداف پیشین را برای ها دانست. این کارکرد امکان استفاده از تجردالیل آن و یا دالیل عدم موفقیت پیشرفت،

 مناطق سطح در روستایی و زیستی اعم از شهری مراکز بین موجود های، جریانآورد.  بنابراینهای بعدی فراهم میرنامهب

 کافی هاجریان به توجه امر، تنها این تحقق شوند. برای هدایت ایمنطقه پیوندهای مطلوب سیکل ایجاد سوی به باید

 اهمیت دارای حیطیزیست هایجنبه و نهادی هایظرفیت تولید، روستایی، اقتصادی، اجتماعی، روابط بلکه نیست،

ان مناطق مختلف یک کشور نبود تعادل اقتصادی و اجتماعی در می(. در واقع 31: 1393هستند )یاسوری و سجودی، 

ز د امفهوم را بایریزی، دو ای برنامهی داده شود. هنگام توجه به منطقهریزای به برنامهنماید که یک بعد منطقهایجاب می

وای فهوم نخست تنها به محتریزی. مای از برنامهگری تمرکززدایی منطقهای کردن و دییکدیگر متمایز نمود: یکی منطقه

ملی و هم در مقیاس محلی تنظیم های برنامه هم در مقیاس شود. بدین صورت که برخی از هدفریزی مربوط میبرنامه

 شود. بر اساس منطقه به منطقه تعیین میی برنامه، دهندهگردد و اجزای شکلمی

                                                            
2 . Development planning 
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ظیم هوم دومی به تنشود. این در حالی است که مفای میریزی ملی، منطقهگیری متمرکز، برنامهتصمیم لذا با یک روش

و خود  ستمحلی اای و کند و برنامه تولید منطقهو ارزیابی( در سطح محلی اشاره میریزی )از تدوین تا اجرا فرایند برنامه

 ای است که در آنریزی منطقهی برنامهمفهوم دوم در برگیرنده ی محلی، مجری برنامه هستند.مسئوالن و عامالن توسعه

یزان رود عامالن توسعه و مردم و برنامهی یک منطقه با ابتکارات خاهداف، وسایل اجرای سیاست توسعه فرایند برنامه اعم از

ریزی مطرح است )رکن الدین افتخاری ای، خوداتکایی در برنامهریزی منطقهگردد زیرا در برنامهمیمنطقه تنظیم و تهیه 

 (. 64: 1391 و همکاران،

 گویی به سه پرسش است:ای در پی پاسخی منطقهریزی توسعهبرنامه»حال 

توان این وضع نامتعادل چگونه میاند؟ و اند و بعضی عقب ماندهمناطق و شهرهای یک کشور رشد کردهچرا بعضی از  -1

 را سامان بخشید؟

خلیه و عقب چرا رشد و توسعه در برخی مناطق باعث اشاعه و نشر آن در بعضی مناطق دیگر و همچنین باعث ت -2

 شود؟ماندگی مناطق دیگر می

 یر گسترهاجتماعی د –سیسات اقتصادی ها و تأهای استقرار فعالیتی مکانکنندهچه عوامل و ضوابطی تعیین -3

 (.34: 1396)جاللیان، « سرزمین ملی است؟

ی یکپارچه، تحلیل وابستگی ضرورت توسعهشود که در کشورهای جهان سوم با توجه بهدر این زمینه دیده می

شود؛ زیرا در کشورهای جهان سوم، ریزی اساس کار محسوب میای، در هر برنامههای انسانی در سطوح منطقهگاهسکونت

ای ی اقتصادی ـ اجتماعی در سطوح ناحیهای، توزیع مطلوب جمعیت و توسعهههای منطقنهایی از تحلیل سیستمهدف 

یه ی زوایای ناحهای اقتصادی را در همهده فعالیتای باید کارایی و بازهای منطقهدیگر تحلیل سیستم عبارت است؛ به

های اقتصادی و اجتماعی صورت محرک فعالیتش دهد و در نهایت بهبه همراه عدالت اجتماعی در توزیع امکانات آن افزای

 مانده بایدهای روستایی و شهرهای کوچک منطقه با شرایط عقبتوسعه، حوزهسان در کشورهای در حال عمل کند. بدین

یاز و ن مات موردمین امکانات صنایع کوچک و روستایی، دریافت خدر گیرند و از خدمات بازاریابی، تأدر مسیر توسعه قرا

های توسعه، ایجاد شرایط مند شوند. پس اگر هدف از اجرای برنامهسالم رساندن مواد تولیدی به کارخانه و بازار بهره

ه، گاهی منطقهای سکونتی سیستمم باشد، الزم است دربارهصورت توأتصادی در شهر و روستا بهاق -اجتماعی مطلوب

عه سطح زندگی و تحقق اهداف توس ءز منابع و نیروی انسانی موجود مناطق، جهت ارتقاتحقیقات بیشتری صورت گیرد تا ا

ی ی اقتصادی بسیار محلی باشند، همه(. حتی اگر فرایندهای توسعه21-22: 1332ها بهره گرفته شود )فنی،در آن

ک ای دانش و نوآوری نیاز به یهیابند. در حقیقت، فعالیتی جهانی به موفقیت یکسان دست نمیها، در محیط رقابتمکان

 .(Et al Ascani،2012 : 7) محیط مطلوب برای بازخورد مثبت و تعامالت دارد

 توان برایریزی فرایندی برای نیل به اهداف مطلوب است، یعنی آن که میشود برنامهبه همین سبب است که گفته می

و از بین راهکارهای مختلف نیز دست به انتخاب درست زد، داد  های مختلف تصور و انتخابی درست را مد نظر قرارآینده

لذا کل مفهوم توسعه به عنوان یک  .(Davidoff and Riner, 1962) آثار تصمیمات را بررسی کرد و به ارزیابی پرداخت

مورد حمله  دانند،ط به نظریات توسعه را نامربوط میهایی که مطالعات مربولوب، به طور بنیادین از سوی جناحفرایند مط

ت. توسعه معنای های مختلف مورد پذیرش واقع شده اسات ضد توسعه توسط هواخواهان گروهقرار گرفته است. نظری

طور کلی و انتزاعی خوب چه که به مثبت یا منفی باشد. بنابراین آن تواند در جهتکند و این تغییر میتغییر را القا می

ی منافع ملی و مدرنیزاسیون به شیوهی از قبیل رشد اقتصادی، توسعه در جهت ی مفاهیمشود، در برگیرندهنامیده می

 (.27-31: 1331باشد )هودر،یافته میر و سیستم حکومتی توسعهمین نیازهای اساسی، رشد پایداتأ غربی،

ه را توسعه دهند تا اقتصاد آن منطقها یک منطقه خاص در داخل کشور را هدف قرار میبسیاری از استراتژیدر واقع 

-انعطافدر واقع این  .(Mirovitskaya  Ascher and،2016)دهند و مردم را از مناطق دیگر به منطقه هدف منتقل کنند 

 اساسی هایحلراه یارائه توانایی بر و نوآوری مناسب شکلی به و عمل متفاوت صورتبه مسائل دیدن توانایی بر پذیری

https://www.researchgate.net/profile/Natalia-Mirovitskaya
https://www.researchgate.net/profile/Natalia-Mirovitskaya
https://www.researchgate.net/profile/William-Ascher
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-و اقدامات خودمختار، مستقل، فرصتها گزینهو ابدا به صورت  .Berridge, 2006:21)) کند می داللت مزمن مسائل برای

ای از ی منطقهلذا توسعه .(J. Koroneos and Rokos ،150:2014)شوند پاره و متناقض تقسیم و دیده نمی طلب، پاره

دپور ریان رونیزی و محمپیوندد )اکبها به وقوع میها و ایجاد ارتباط قوی در بین آنگاهطریق رشد، تنوع کارکردی سکونت

 (.44: 1392جابری، 

ای منطقهی بینهای نظارتی و هدایت توسعهای به عنوان مکانیسمای و سیاست منطقهریزی منطقهبه همین سبب برنامه

  .( Vasilevska and Vasić،2009 :23 )شوند ای به کار گرفته میمنطقهو درون

ریزی عه و به عبارت دیگر، برنامهریزی توسوم مشارکت مردم در فرایند برنامهای به مفهریزی منطقهبه طور کلی برنامه

ریزی و سیاست تمرکززدایی و مشارکت مردم در امور عمرانی، فراز و ال است و در جریان تاریخی برنامهاز پایین به با

 را ایمنطقه هایبرنامه و ی کالنبرنامه بین مرز (. این برنامه419: 1373 راوانی داشته است )حاج یوسفی،فرودهای ف

عضی مواقع موارد که وجود مناطق با هویت فرهنگی و سیاسی جدا که در ب (. چرا171: 1391دهد )صنیعی، می تشکیل

 لای را محرز نموده است )نمونه فرانسه و انگلستان(. توجه به مسائریزی منطقهشود؛ وجود برنامهفشار را باعث می

ی از ابه اطالعات منطقههای ملی و نیاز ها و سیاستمهریزی منطقه است، تنظیم برناعملکردی علت دیگری برای برنامه

 ی نفوذخصوص مادرشهرها و توجه به حوزه های شهری بهریزیای است. در برنامهریزی منطقهعوامل دیگر نیاز به برنامه

زی ریه برنامهریزی در چارچوب منطقه، نیاز بجتماعی و ضرورت مطالعات و برنامهها به دالیل اقتصادی، فیزیکی، اشهر

 (.66-65: 1391 شده است )زیاری، ای را باعثمنطقه

ای مالی، نیروی انسانی هی مورد نظر در زمینههای منطقهیزی را باید در رابطه با محدودیتربنابراین چارچوب برنامه

عبارت دیگر باید  های عملی مشخص کرد. بهین چارچوب را باید به شکل برنامههای محیطی ارزیابی کرد. او توانایی

اید ها را بی مورد نیاز برنامهی برنامه تدارک دید. بودجههای چندگانهبخشیدن به هدفهایی برای تحقق رنامهها و بپروژه

تجزیه و تحلیل به عالوه (. 17: 1331 ای خواهد بود، تنظیم نمود )هنجو،ای که در اختیار منطقهبه تناسب میزان بودجه

 مات اجرا شدهای در مورد پیکربندی اقدای علوم منطقهانجام شده در زمینهی تأثیر کارهای ای، دامنههای منطقهسیاست

 .(Torre and Wallet،2016 :2 )سازد ی از اصول نظری پیشین را ممکن میهای رونویسی عملرا، مشخص و محدودیت

سازی، پیگیری و بررسی گران اصلی در هماهنگی برای پیادهای به عنوان بازیهای منطقهارگانتوان گفت؛ بنابراین می

و ابعاد رفاه اجتماعی  ایی منطقهحال توسعه .(Kapfudzaruwa Et al،2017 :1 )اند ی پایدار شناخته شدهروند توسعه

ای سود و ی محلی و منطقههای خاص توسعهگونهثر از توزیع ناهموار جغرافیایی و این که چه کسی و کجا از همواره متأ

مادی هستند ای چیزهای ی محلی و منطقهشود اهداف توسعهاست. به همین سبب است که گفته میبرد، بوده زیان می

های محلی و یامدهای اشکال خاص توسعه و سیاستای برای تشخیص پهر یک وسیله دهند وجهت می "توسعه"که به 

 خاص اجتماعیهای دهد که چگونه گروهیه و تحلیل رفاه اجتماعی نشان میکنند. در این زمینه تجزای را فراهم میمنطقه

 .(Et al Pike،2007 : 21)ای برتری داشته باشند ی محلی و منطقههای خاصی از توسعهتوانند بر گونهو یا منافع نهادی می

اجتماعی و  -تصادیای از عوامل فیزیکی، اقای به صورت مجموعهها و نیازهای منطقهتوان گفت؛ خواستهبه طور کلی می

باید برای مناطق مختلف هاست که میشود و این مجموعهها روابط متقابلی مطرح میشوند و بین آنفرهنگی مطرح می

 (.65-66: 1391 ای ارائه شوند )زیاری،ریزی منطقههای برنامهبررسی قرار گرفته و به عنوان هدفیک کشور مورد 

 ت.ی گیالن به تصویر کشیده شده اسی مطلوب منطقهالگوی توسعهی یابی به ارائهی دستی پایهدر شکل زیر نظریه
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 همکارانسجودی و  /های الگوی... ی تطبیقی گزارهمقایسه

 

 

 ی گیالنی منطقهتوسعهی الگوی مطلوب یابی به ارائهی دستی پایه. نظریه1شکل 
 منبع نگارنده 

بی از موارد ذیل را به ی عملیاتی ترکیبرنامه توان گفت؛ یک چارچوب استراتژیک خوب و یا یکمی 1بر اساس شکل 

 آورد:ارمغان می

گیری یک بندی و تصمیمآن چه باید انجام شود در اولویت به منظور دستیابی به اهداف توسعه، درک روشنی از

ی که به نفع مجموعه است شود. امکان تمرکز بر منابع احتمالی محدود برای اقداماتریزی استراتژیک لحاظ میبرنامه

اط ری ارتبدارد. یک ابزار برای کمک به برقراملی و محلی نگه می های جهانی،د. مجموعه را در ارتباط با زمینهآیفراهم می

. که شامل تعیین (Shapiro، 2001: 5)ک راهنمای منسجم برای اجرای مستمر آن ی کند و نهایتاًبا دیگران را فراهم می

رایند برنامهیک فدر واقع . (Wagner Et al، 2014: 49)شود مان در محیط داخلی و خارجی آن میو هدف ساز 3ماموریت

هستند، شناسایی کند که  یگیری را که برای مجموعه قابل اندازهریزی استراتژیک جامع و یکپارچه باید اهداف اساس

 .(Rieley،1997 :3 )نماید کلید مؤثر بودن نهاد در درازمدت را تضمین می لههمین مسأ

توانند بر اساس سطوح می با توجه به آن چه بیان شد؛ فرایند مدیریت استراتژیک دارای سطوح مختلفی است. این

بندی بدون توجه به یک سازمان خاص طبقهموضوع، درک از استراتژی سازمان و درک استراتژی به عنوان یک هدف 

برای ایجاد یک فرایند مدیریت استراتژیک موفق، الزم است که درک عمیق از هر دو سطح را به دست  شوند و در ادامه

  .(BērziĦs،:2010  70)آوریم 

                                                            
3 . Mission 

ها،چارجوب، فرایند و اصول،مؤلفه

های توسعه یکپارچه شاخص

 منطقه ای

ی پایه:نظریه  

-یکپارچه فضایی طرح نظام

ایمنطقه  

 

ی عهتوسای با الگوی مطلوب نطباق الگوی کنونی توسعه ی منطقهبررسی میزان ا

 ای منطقه

ی مطلوب )مطالعه موردی ی الگوی توسعهتبیین و ارائه

 استان گیالن(

ای تهیه و اجرا شدهی منطقهبررسی طرح های توسعه های شناسایی و واکاوی اصول و مولفه 

ای ی منطقهاثرگذار در الگوی توسعه

 فعلی و موجود استان

ها، نقاط قوت و ضعفنتایج به در قالب آسیب احصا  

 های دوم و سوم هیلهورست )انسجام پراکنده و گسترش متمرکز(استراتژی-

 (RDSاستراتژی توسعه ی منطقه ای )-

 (RNSاستراتژی شبکه ی منطقه ای )-

 ی گیالنمنطقه یتوسعهی الگوی مطلوب ارائه
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 هدف از بخشی ای به عنوانمنطقه هاییرابرـابـن گـذاران به طور کلی شامل کـاهـشهدف سـیاسـت روین ا از

در این صورت  ؛Dupont, 2007: 193-194))باشد یم افراد بین نـابرابری کاهش و به طور ویژه شامل عـمومی اجتـماعی

با هم مقایسه کنند، به دنبال پاسخ برای مشکالت توانند تجارب سیاست را ها میآید که دولتشرایطی فراهم میاست که 

 الزملذا  .(OCED، 2:2017 )المللی باشند های داخلی و بینت صحیح و کار برای هماهنگی سیاسترایج، شناسایی اقداما

 به هافعالیت و فضا انسان، میان روابط ساختار سازماندهی مناطق اکولوژیکی توان و علمی هایروشاز  استفاده با است

 را مناطق میان اجتماعی، تفاوت هایشاخص بهبود و اقتصادی پایدار یتوسعه کنار در بتوان که گیرد صورت نحوی

 (.22: 1393 داد )غفاری فرد، کاهش

چرا که در نگاه یک نظام منطقی، یک سازمان برای رسیدن به یک هدف خاص ایجاد یا طراحی شده است. این امر به 

ثر تر س رسیدن به هدف مشخص را به طور مؤشود تا شانها و روابطی منجر میرسمی، قواعد، نقشراحی ساختارهای ط

ک تالش تواند به عنوان یای میی منطقهشود توسعهبر همین مبناست که گفته می .(Jofre،2011 : 16)افزایش دهد 

ادی های اقتصحمایت از ثروت تولید فعالیت با ای در نظر گرفته شود؛ که غالباًهای منطقهعمومی برای کاهش نابرابری

بنای نوآوری به عنوان عوامل کلیدی زیر، کارآفرینی، دانش و ظرفیت (and Pessoa Economia،2008 : 57)در مناطق 

ذیری و پویایی مناطق را تضمین میپشود و توان رقابتسیر رشد مناطق به اجرا گذاشته میتوسعه اقتصادی آینده و م

ای مربوط به تالش برای اطمینان های منطقهبه عبارتی، سیاست کاهش نابرابری .(Huggins Et al،2014 : 259 )نماید؛ 

ها را خنثی نماید تواند رقابتای میهای منطقهبروز نابرابری از انسجام کافی در میان مناطق در نهاد باالتر است زیرا

(300- 287 : 2009،Vrtěnová Et al).  ها، در ی مکانی اقتصادی بسیار محلی باشند، همهحتی اگر فرایندهای توسعه

های دانش و نوآوری نیاز به یک محیط یابند. در حقیقت، فعالیتقیت یکسان دست نمیمحیط رقابتی جهانی به موف

 .(Et al Ascani،2012 : 7) مطلوب برای بازخورد مثبت و تعامالت دارد

ی های صورت گرفته در باب توسعهتوان گفت؛ نتایج پژوهشها میمهها و برنام چنین طرحپس از مرور نظریات و ه

های مستخرج از آن ها و استراتژیای و الگوی منطقهدهد که توسعهها نشان میشناسی آنای، سیر تکامل و آسیبمنطقه

باشند که شاید چنین ای میپایدار منطقهی عنوان رویکردی نوین، کارآمد و آزموده شده جهت دستیابی به توسعهبه

دیدی را با نگاهی از درون و جزئی نتوان به دست آورد. جهت فراهم شدن چنین شرایطی و تسهیل در انجام آن الزم 

ی هماهنگ، ندهی قرار گیرند و از طریق توسعهطور هدفمند مورد هدایت و سامااست در ابتدا زیرمناطق از درون به

ی چنان که تهیهی توسعه مورد توجه قرار گیرد. همهای پراکنده در کل منطقه با ایجاد محورهاگذاریایهیکپارچه و سرم

ری، اقتصادی و سطوح متفاوت توسعههای طبیعی، ساختاای در کشورهای مختلف با تفاوتی منطقههای توسعهطرح

شود که جهت ه استنباط میای بررسی شده این گونههمچنین با توجه به تجارب و نمونهیافتگی گواهی بر این مدعاست. 

بندی بر باشد، مانند رتبهستلزم شناخت وضعیت فعلی منطقه میای در ابتدا می متوازن و پایدار منطقهرسیدن به توسعه

 باشد. ... می سیاسی، محیطی، زیربنایی و -فضایی، نهادی  -های اقتصادی، اجتماعی، مکانی اساس شاخص

رسد که در نظر گرفتن ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بررسی به نظر می های موردبر اساس نمونهدر واقع 

نان ی آجه مضاعف به زیر مناطق و توانمندسازی استعدادهای بالقوهنهادی موجود؛ مشارکت اجتماع های محلی و تو

و نیروی انسانی، اقتصادی و مالی، جمعیت های ی اصلی، تقویت بخشهای منطقهجهت واگذاری برخی از مسئولیت

ی فضایی، رشد متوازن منطقهابع، صنعت، خدمات و انرژی، توسعهبرداری بهینه از منابع آب، بخش مندستیابی به بهره

های گردشگری، کشاورزی و صنایع زیرساختای و سطح بخشی، بهبود در وضعیت منابع بودجه، تالش برای بازسازی 

ت از صادرات، اتخاذ یک استراتژی برای باال بردن وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان و فرصت مشارکت، تولیدی در حمای

های صنعتی دولتی و خصوصی، بهبود موقعیت ، یکپارچه سازی پشتیبانی بین بخشافزایش سهم تولید ناخالص داخلی

ادی، حفاظت در برابر خشونت، حق مالکیت، سوکن کردن بیطه با حمل و نقل و ترانزیت، ریشهجغرافیایی منطقه در راب

 نماید.... . بسیار مؤثر عمل می اشتغال، حقوق سیاسی، کنترل غلظت جمعیت و
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و الزامی دستوری صادر  قطعی اند منعطف عمل کنند و ابداًای ملزمی منطقهحال از آن جایی که الگوهای توسعه 

گونه که بیان شد؛ ای آن ارائه نمود. همانمتفاوتی را برای الگوه توان در شرایط مختلف راهکارهای اجرایینکنند؛ می

ثر ای بسیار مؤهای منطقهپذیر خود در برقراری تعادلر راهبردی، اجتماع محور و انعطافای با تفکی منطقهالگوی توسعه

ها نو آ تمامی مناطق بهره گیرندها و اقدامات و همکاری ها، ظرفیتکنند تا از توانگونه الگوها تالش میاست چرا که این

 دهی کنند.را به بهترین شکل ممکن سازمان

 پژوهش روش
گیری از منابع و مستندات از به بهره "های مبین الگوی فعلیشناسایی و تحلیل مؤلفه"در این پژوهش ابتدا جهت 

ها و اسناد استانی که در کنفرانسی( و طرح، علمی ترویجی و ای شامل )مقاالت )علمی پژوهشیکتابخانه مطالعات طریق

 پایگاه توسط جست و جوهای صورت گرفته تا حد زیادی آن به وضع الگوی فعلی استان اشاره شده بود( پرداخته شد.

دانشگاهی  جهاد علمی اطالعات پایگاه و )مگیران( ایرانی مجالت و نشریات بانک اطالعات شامل کشور علمی هایداده

(SID) ها و منتشر نشده سازمان های منتشر شده و گاهاًمرتبط و همچنین اسناد و طرح موارد نشریات و هادانشگاه

با روش ریزی استان گیالن پوشش داده شد و در مرحله ی بعد به خصوص سازمان مدیریت و برنامه نهادهای استانی

ه شد تا آزادانه نظرات خود را در مورد موضوع، از طریق کنندگان اجازه دادهای باز ادامه یافت و به شرکتدلفی و پرسش

و  انتخاب ینحوه مورد حال اگر چه هیچ قانون صریحی در ؛(Massaroli Et al،2017 : 6)های گفتمانی بیان کنند پاسخ

یا  دلفی هدف نمونه، بودن هتروژن یا هموژن به فاکتورهایی چون وابسته هاآن تعداد و ندارد وجود متخصصین تعداد

 و هاهداد وریآجمع زمان خارجی، و داخلی اعتبار ی مطالعه،اداره در تحقیق تیم توانایی تصمیم، کیفیت مشکل، وسعت

 یبرای ارائه نفر 31 معموالً  وندشمی متذکر محققین پاسخ است؛ بعضی پذیرش و لهمسأ یدامنه دسترس، در منابع

 شود )احمدی و همکاران،نمی اضافه جدیدی اطالعات و تکراری شده هاپاسخ هاآن افزایش با و است کافی اطالعات

 علمی خبرگان سیاستگذار، نفر از خبرگان 35ی انفرادی با روی در پژوهش حاضر نیز از مصاحبه(؛ از همین 177: 1333

های مورد مطالعه از نمونه برای انتخاباستفاده شد. الزم به ذکر است دولتی  و خصوصی بخش دانشگاهی، خبرگان و

و  از روش دلفی ها و نظرات دریافتیشده ی پاسخبرفی در بین این افراد و بازخورد کنترلگیری مبتنی گلولهنمونه

در ده های به دست آمبا توجه به خروجینظر و اشباع نظری و برفی نیز استفاده شده تا با شناسایی افراد صاحبیگلوله

ن ای در استان گیالی منطقهالگوی فعلی و الگوی مطلوب توسعه های موجود دربیقی گزارهی تطمقایسهاین بخش، به 

  پرداخته شد.

 محدوده مورد مطالعه

 14144به میزان  جنوب دارای مساحتی در البرز ارتفاعات و خزر جنوبی سواحل بین ایران شمال در گیالن، استان

شهرستان،  16درصد است. این استان دارای  35/1باشد که نسبت مساحت استان گیالن به کل کشور کیلومتر مربع می

درصد جمعیت کل استان، مرکز  46با داشتن  رشتکالنشهر باشد. همچنین آبادی می 2917شهر و  51دهستان،  119

ترین شهر در میان سه استان شمالی شهر پرجمعیت ایران و پرجمعیت دوازدهمینترین شهر استان گیالن و و پرجمعیت

 ترین بندر ایرانی در حاشیه، مهمبندر انزلیتوان به ترتیب به شهرهای است. از دیگر شهرهای پرجمعیت این استان می

ریزی استانداری ت برنامه )آمارنامه معاوناشاره کرد  فومنو  بندر آستارا، رودسر، لنگرود، تالش، الهیجاندریای خزر، 

 (.1397گیالن، 
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%85%D9%86
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 . نقشه موقعیت استان گیالن در کشور2شکل

 و بحث  هایافته
 یهای موجود در الگوی فعلی و الگوی مد نظر یکپارچهی تطبیقی گزارهمقایسهایم تا به در این بخش بر آن بوده

رسد یبه نظر مای در استان گیالن بر اساس نظر کارشناسان و خبرگان استانی بپردازیم. در این راستا ی منطقهتوسعه

است و اگر  فایدهحاصل یا کمفلسفی باشد، کاری بی ی تطبیقی اگر به معنای انطباق دادن دو یا چند دیدگاهکار فلسفه

در گام بعد، میزان نزدیکی یا تأثیر و تأثر و مانند آن صورت ی یک موضوع و یا حتی معنای بررسی آرا گوناگون درباره به

هتر از بهای نو یا درک تن بر باریک اندیشی و خلق اندیشهی آن قدرت یافکاری پرحاصل است که کمترین ثمره پذیرد،

لگوی مد گوی فعلی و اهای الی تطبیقی گزارهبه مقایسه 1در جدول  (.411: 1337های موجود است )مشکات، اندیشه

 خبرگان استانی پرداخته شده است. ی استان بر اساس نظرات کارشناسان ونظر یکپارچه

 های الگوی فعلی و الگوی مطلوبی تطبیقی گزارهمقایسه. 1جدول 

 الگوی مطلوب الگوی فعلی

ی گردشگری در نوین و آزموده شدههای تأکید بر به کارگیری گونه نطقههای مخاصی از گردشگری مبتنی بر قابلیتتوجه بر انواع 

 منطقه

کید بر شهرهای کوچک و متوسط و به تعبیری شهرهای تأ

 3و2درجه 

ی مرتبه زمراتب شهری حتی اگر منجر به تعریف نوینی ااعتقاد به سلسله

 شهرها شود

 آنهای های بومی و ارتقاء قابلیتضرورت کاربست فناوری های نوین ضرورت استفاده از فناوری

ی تعلیم، تعلم و تربیت و پیوند آموزش و مهارت پرورش روحیه

 اندوزی

 ی تحقیق، تعقل و تفکر و مهارت افزاییتقویت روحیه

 کید بر نقش سیستم بانکیی اقتصادی با تأهای توسعهایجاد فرصت های تولیدی با رویکرد صادراتتوانمندسازی بخش

وه تر برای گرمستقیم و یا قائل شدن نقش پررنگ توجه غیر

 گران در امر توسعهخاصی از کنش

های مدنی در ء دیالوگمشارکت حقیقی تمام کنشگران توسعه و ارتقا

 امر مشارکت

 ایکز زدایی و کاهش عدم تعادل منطقهتمر بهبود تعامالت از طریق اصالح ساختار سکونت گاهی

ها و مراکز دولتی در راستای بهبود سازمانهماهنگی با نهادها، 

 زندگی مردم

-های تصمیمرح بهبود فرهنگ سازمانی در ارگانسازی و تدوین طزمینه

 ساز
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درگیر نمودن و واگذاری وظایف و اختیارات شهرهای بزرگ 

 به شهرهای درجه دو و سه

واحی وابسته و حوزه نفوذ پذیری نباال بردن توان و ظرفیت رقابت

 های بزرگشهرستان

ای که مجموعه (RDS)ای ی منطقهسازی اصول استراتژی توسعهاجرایی بهبود در اوضاع مسکن، پسماند، حمل و نقل، آب، انرژی و...

 های توسعه را در بر داردکامل از شاخص

 هاراستای کاشتن از عدم تعادلای در پذیری منطقهء رقابتارتقا های اقتصادیمنجر به عدم مزیتحذف یا کاهش عوامل 

های اقتصادی بود زمینه برای سود محوری در بخشایجاد و به

 کید بر بخش خصوصیبا تأ

 کید بر بخش خصوصیتأکید بر لزوم آزادسازی تجاری با تأ

 پیوند ارگانیک بین مراکز زیست و فعالیت  های حاکم در منطقه تعادل بخشی و اصالح جهت جریان

-ی آبریز نه بر اساس مرزبندیت نوین منابع آب با توجه به حوزهمدیری جامع منابع آبمدیریت 

 های سیاسی

بازتعریف وضعیت کاربری اراضی در سطح استان چرا که با توجه به  های مستعدی کشاورزی در شهرستانی فناورانهتوسعه

در برخی از نواحی  های موجود و تشدید بحران آب کشاورزیدیتمحدو

 باشدفاقد توجیه می

افزاری( توسعه در افزاری و نرمهای )سختتأکید بر زیرساخت

 های کم برخوردارشهرستان

 یکید بر کیفای با تأی منطقهیت زیربنا و روبناهای معرف توسعهتقو

 ذاتی منطقههای ها و خصلتلق معماری بومی و منطبق با ویژگیخ سوق دادن معماری استان به سمت معماری پایدار

با  (RNS)ای ی منطقههای استراتژی شبکهگیری از اصول و مؤلفهبهره دهی ارتباط متقابل میان نواحی شهری و روستاییشکل

 ی فضاییتوجه به ارتباطات چند سویه و تأکید بر تعامالت و توسعه

 ی استانبا توجه ضرورت تعیین مسیر آینده نگاریاعتقاد به آینده پژوهی بر اساس محدودیت زمینکید بر آیندهتأ

 ریزیی برنامهز سطح استانی به نواحی  چهارگانهتفویض اختیار ا اختیار از سطح ملی به سطح استانی

های علی و الگوی مطلوب، گزارهی الگوی فشود، هر کدام از مفاهیم سازندهر اساس نتایج جدول فوق مشاهده میب

 گانه به شرح زیر نسبت به هم قرار دارند:اند که در وضعیتی چهارداده متفاوتی به خود اختصاص

 
 . حالت های چهارگانه ی الگوی فعلی و الگوی مطلوب3شکل 

ی تحقق الگو باشند وی الگوی مطلوب با هم همراستا میی الگوی فعلی و گزارهشود که گزارهگاهی مشاهده می -

مالت از طریق اصالح بهبود تعا"ی باشد. مانند این که گزارهها میمطلوب مستلزم به کارگیری توامان از آن

 در الگوی "ایتمرکززدایی و کاهش عدم تعادل منطقه"ی در الگوی فعلی مکمل گزاره "گاهیساختار سکونت

وبی ای، به خی منطقههای توسعهب الگوهای مدیریت برنامهترکی"شود باشد. در این زمینه گفته میمطلوب می

 Ziari and،2016 : 21)ای هستند ی منطقههای توسعهی الگوی خوب مدیریت برنامهقادر به ارائه

Mohammadi)". 



 یاقتصاد یایجغراف یهاپژوهش          011
 

  .0410بهار ، 017-94، 7، شماره 3، دوره یاقتصاد یایجغراف یهاپژوهش
 

 

 باشد. مانندی الگوی مطلوب و در صدد رد آن میی مقابل گزارهی موجود در الگوی فعلی نقطهگاهی گزاره -

ی آبریز ت نوین منابع آب با توجه به حوزهمدیری"ی در الگوی فعلی و گزاره "منابع آبمدیریت جامع "ی گزاره

وت از تفکر است که در دومی گر دو نوع متفادر الگوی مطلوب که بیان "ی سیاسیهانه بر اساس مرزبندی

ی یریت منابع آبهای رو به تزاید منابع آبی، بر مدمدیریت منابع آب با توجه به چالشکید بر بحث ضمن تأ

ا سبب افزایش منافع های آبریز ربندی بر اساس حوزهسیاسی منتقد است و منطقههای منطبق بر مرزبندی

 داند.وری میمشترک و بهره

های الگوی فعلی تری از گزارهیافته و کاملهای الگوی مطلوب شکل تکاملشود که گزارهدر مواردی مشاهده می -

مندی از عواید الگوی فعلی راهکاری جهت تسریع در بهره شود. در این صورت به روز رسانی الگویشامل می را

 در الگوی "تاییدهی ارتباط متقابل میان نواحی شهری و روسشکل"ی باشد. مانند این که گزارهمطلوب می

بهره گیری از اصول و مولفه های استراتژی شبکه ی "تری در گزاره ی یافتهتر و ساختارفعلی به شکل کامل

وب از الگوی مطل "فضاییی سویه و تاکید بر تعامالت و توسعه( با توجه به ارتباطاتات چند RNSمنطقه ای )

جای ارتباطات دو سویه به  شود. که در آن به درستی پیشنهاد جایگزینی ارتباطات چند سویه بهمشاهده می

 خورد. چشم می

غییر تواند سبب تبعد زمان و تغییراتی که می رغ ازشود که  نگاه کارشناسان فایز مشاهده میدر مواردی ننهایتاً  -

 یتوسعه"ی ی مورد بحث دارند؛ چنان که گزارهپژوهی که از منطقهدهایی شود، نظراتی مبنی بر آیندهرویکر

بازتعریف وضعیت "ی رهدر الگوی فعلی جای خود را به گزا "های مستعدی کشاورزی در شهرستانفناورانه

 در برخی های موجود و تشدید بحران آب کشاورزیتان چرا که با توجه به محدودیتاسکاربری اراضی در سطح 

-ت و سبب به وجود آمدن نگاهی دیگرگون و چالشدر الگوی مطلوب داده اس "باشداز نواحی فاقد توجیه می

برد و یمنیان و اساس شرایط فعلی را زیر سؤال هایی بتگونه که پیداست چنین تفاوبرانگیز شده است. همان

 دهد.وضعیت جدیدی را پیشنهاد می

 گیرینتیجه
ی سطوح سکونتگاهی در آن لحاظ شده باشد؛ مستلزم ای به نحوی که نیاز مجموعهی منطقهمندی از الگوی توسعهبهره

تا د باشهای مبین الگوی فعلی و الگوی مطلوب میی گزارهچنین مقایسهای و همی منطقهشناخت الگوی فعلی توسعه

ار گیرد و حتی حذف و منجر در صورت لزوم نسبت اصالح و بازبینی آن اقدام شود؛ در صورت ضرورت تماماً مورد نقد قر

ه بای نوین شود و یا الگوی فعلی و الگوی مطلوب با تقویت نقاط قوت خود پیش روند. سازی ایدهگیری و اجراییبه شکل

های متنوعی را به تواند فرمگونه که پیداست مید پیچیده است که هماننه یک فراینریزی در این زمیهر روی برنامه

تواند به ایجاد یک همگرایی رسد و تحقق آن میهای مختلف ضروری به نظر میلذا این اندیشه در بخشوجود بیاورد. 

و  پویایی نظام شهریباق با تالشی برای انطها، گاهپیوندی بین سکونتشی و هدایت و تقویت ارتباطات، همبین بخ

 منجر شود.  ای منطق پیوندهای مطلوب سیکل ایجاد و نهایتاًای پایدار گیری منطقهای، شکلمنطقه

های مبین و معرف الگوی فعلی و موجود با الگوی مطلوب مورد هدف پژوهش حاضر آن است که گزاره بر این اساس 

 هانتظار داشت بمشخص شود تا بتوان  "آن چه باید باشد"و  "آن چه هست"بررسی و مقایسه قرار گیرد و میزان تفاوت 

ه فاد. روش پژوهش حاضر بدین صورت بوده است که با استشوند هدایت یامنطقه پیوندهای مطلوب سیکل ایجاد سوی

صورت  نفر از کارشناسان منتخب استانی 35یافته با ی باز و نیمه ساختار ای و انجام مصاحبهاز مطالعه اسنادی، کتابخانه

ی دهاستفا"ای چون های چهارگانهین است که الگوی مطلوب موقعیتگر ای تطبیقی بیانی این مطالعهگرفت. نتیجه

را نسبت  "نگاهی دیگرگون"و  "ی الگوی فعلیشکل تکامل یافته"، "الگوی فعلید ر"، "مان از الگوی فعلی و مطلوبتوأ

 به الگوی فعلی داشته است. 
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