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Spatial planning is a spatial sketch of long-termed development. Currently, the organization of planning and budget as a source of spatial planning study center is designing the
document of national spatial planning. After that, it has to be implemented in the related
organizations. The implementation phase, though, is critical because of the challenges it
brings along. The requirements, as a result, should be taken into consideration. The analysis
of the documents related to the spatial planning in the last decades indicate that there is not
an appropriate model regarding the implementation of spatial planning at the national level.
This research collects data on the subject matter through semi-structured interviews. The
data are content-analyzed and a model of requirements for implementing spatial planning
is extracted. This model consists of 6 main dimensions, 17 elements, and 34 subcategories.
The main dimensions include: the nature of planning, the correct design of planning, human
resources management, capable executive institute, supervision and appropriate feedback,
and environmental variables. It was concluded that the correct design of planning and human resources management have the most significance in implementing spatial planning.
JEL Classification: L38, H83, R14.
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آمایــش ســرزمین تصویــر ســرزمینی توســعه و پیشــرفت بلندمــدت اســت .درحــال حاضــر،
ســازمان برنام ـ ه و بودجــه ،در جایــگاه متولــی مطالعــات آمایــش ســرزمین ،مشــغول تدویــن
ســند ملــی آمایــش ســرزمین اســت .پــس از پایــان تدویــن ایــن ســند ،اجــرای آن در دســتور
کار نهادهــای مربــوط قــرار خواهــد گرفــت .مرحلــۀ پیادهســازی طرحهــای کالن مرحلــۀ
مهمــی اســت کــه عموم ـاً بــا چالشهــای فراوانــی همــراه بــوده اســت .مســئلهای کــه پیــش
از آغــاز اجــرای طــرح آمایــش ســرزمین در کشــور بایــد مــورد بررســی قــرار گیــرد ،الزامــات
پیادهســازی ایــن طــرح اســت .بررســی اســناد و مــدارک مرتبــط بــا آمایــش ســرزمین در
دهههــای گذشــته حاکــی اســت کــه هنــوز الگوهــای مناســبی بــرای اجــرای آمایــش
ســرزمین در کشــور وجــود نــدارد .در پژوهــش حاضــر ،بــا صاحبنظــران مرتبــط بــا موضــوع،
مصاحبههــای نیمهســاختیافته انجــام شــده اســت .مصاحبههــا بــا اســتفاده از تحلیــل
مضمــون نظاممنــد شــده و الگــوی الزامــات پیادهســازی آمایــش ســرزمین اســتخراج گردیــده
اســت .ایــن الگــو دارای  6بُعــد اصلــی 71 ،مؤلفــه و  43زیرمؤلفــه اســت .ابعــاد اصلــی ایــن الگو
عبارتانــد از :توجــه بــه ماهیــت آمایــش ،تدویــن صحیــح آمایــش ،مدیریــت منابــع انســانی،
ســازمان مجــری توانمنــد ،نظــارت و بازخوردگیــری مناســب و مالحظــۀ شــرایط محیطــی .بــا
توجــه بــه بررســیها ،تدویــن صحیــح طــرح آمایــش ســرزمین و مدیریــت منابــع انســانی
بیشترین اهمیت را در پیادهسازی آمایش سرزمین دارد.
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 .1مقدمه

هــدف آمایــش ســرزمین توزیــع مناســب جمعیــت و فعالیــت در پهنــۀ ســرزمین اســت .آمایــش
ســرزمین در ایــران بــا فرازونشــیبهای زیــادی همــراه بــوده و تالشهــای بســیاری در ایــن
زمینــه صــورت گرفتــه اســت .امــا ایــن اقدامــات اثــر مطلوبــی در توزیــع فعالیتهــا بهتناســب
قابلیتهــای ســرزمینی نداشــته اســت (ســلطاني .)1392 ،تمرکزگرایــی و دولتســاالری شــدید
بــا تکیــه بــر درآمدهــای نفــت ســبب بیتوجهــی بــه مشــارکت مردمــی و منابــع و درآمدهــای
منطق�ـهای ،عـ�دم توسـ�عۀ محلـ�ی و منطق�ـهای و فاصلـ�ۀ زیـ�اد مناطـ�ق از هـ�م شـ�ده اسـ�ت (پوراحمــد،
.)1380
پیادهســازی راهبردهــاي ملــی دارای حساســیتهای اجتماعــی و اقتصــادي مختلــف اســت.
در گذشــته ،مرحلــۀ اجــرا مشــکلآفرین تلقــی نمیشــد و تصــور عمومــی خطمشــیگذاران
بــر آن بــود کــه خطمش ـیها پــس از تنظیــم و تصویــب اجــرا خواهنــد شــد .امــا عملــی نشــدن
خطمشــیهای تصویبشــده در محیــط واقعــی مشــخص کــرد کــه اجــرا مقولــۀ ســادهای
نیســت (شــریفزاده ،الوانــی ،رضاییمنــش و مختاریانپــور .)1392 ،باآنکــه در ادبیــات مدیریــت
راهبــردي ،در مرحلــۀ تدویــن و طراحــی راهبردهــا ابزارهــا ،تکنیکهــا و مدلهــای متعــددي
توســعه داده شــده  ،در زمینــۀ پیادهســازی و اجــراي تصمیمــات راهبــردي ،ادبیــات موضــوع بــا
ضعـ�ف جـ�دي روبـ�هرو بـ�وده اسـ�ت (  .)Howlett, 2019واقعیتهــا اجــرای خطمشــیها را ســخت
میکنــد؛ واقعیتهایــی کــه بــا اهــداف و مقــررات تعیینشــده بــرای دســتیابی بــه آنهــا کامــ ً
ا
متفــاوت اســت (شــریفزاده و دیگــران.)1392 ،
طــرح آمایــش ســرزمین نیــز ،بهعنــوان خطمشــی عمومــی در کشــور ،نیازمنــد بررســیهای
پیــشروی
عالمانــۀ شــرایط و الزامــات پیادهســازی اســت .ایــن الزامــات بایــد الگــوی روشــنی را
ِ
خطمشــیگذاران و مجریــان آمایــش قــرار دهــد .بررســی اســناد و مــدارک مرتبــط بــا آمایــش
حاکــی اســت کــه هنــوز الگوهــای مناســبی بــرای اجــرای آمایــش ســرزمین در کشــور وجــود
نــدارد (اکبــری ،ایمانــی و رســتمعلیزاده )1395 ،و مدیریــت اجــرای آمایــش ســرزمین در مقیــاس
ملــی نیــز تجربــه نشــده اســت .پــس از تصویــب ســند آمایــش برخــی اســتانها ،اجــرای آن
در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت .تــاش بــرای اجــرای آمایــش در اســتان تجربــۀ ارزشــمندی
اســت کــه برخــی از مالحظــات اجــرای آمایــش ملــی را آشــکار میســازد .همچنیــن افــرادی کــه
تجربــۀ پیادهســازی خطمشــیهای کالن در کشــور را داشــته باشــند و بــه موضــوع آمایــش
ســرزمین آگاه بــوده و از قــدرت تحلیلــی خوبــی نیــز برخــوردار باشــند ،دارای دانــش ضمنــی از
شــرایط احتمالــی اجــرای طــرح آمایــش ســرزمین در کشــور هســتند .ایــن پژوهــش تالشــی اســت
جهــت اســتخراج دانــش ضمنــی موجــود در اذهــان خبــرگان ،بــرای پاســخ بــه مســئلۀ الزامــات
پیادهســازی آمایــش ســرزمین در کشــور.
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در ایــران مطالعــات زیــادی در زمينــة موضــوع ایــن تحقيــق انجــام نشــده اســت .طبــق
بررســیهای صور تگرفتــه در بيــن مقــاالت علمــي منتشرشــده و همچنیــن پایاننامههــای
ثبتشــده در پايــگاه ايــرانداك ،پنــج پژوهــش را میتــوان در ارتبــاط بــا موانــع يــا الزامــات
پیاد هســازی آمايــش دانســت .ســلطانی ( )1392موانــع اصلــی فــراروی طرحهــای آمایــش
در ایــران را اقتصــادی ،جغرافیایــی و ســرزمینی ،سیاســی و امنیتــی ،مطالعاتــی و پژوهشــی،
اجتماعــی و فرهنگــی ،اداری و ســاختاری معرفــی کــرده اســت .تقوايــي ،بیکمحمــدی ،زالــی و
کســائی ( )1396در بررســی عوامــل مؤثــر بــر اجــرای آمایــش اســتان تهــران ،توجــه بــه قطبيــت
سياســي منطقــه ،قطــب رشــد بــودن شــهر تهــران در اســتان ،قرارگيــری در کریدورهــای
شــرق بــه غــرب و شــمال بــه جنــوب ،لــزوم تعامــل اســتان بــا مناطــق همجــوار ،تمرکــز
جمعیــت و فعالیــت و همچنیــن ســاختار اداری و بوروکراتیــک اســتان تهــران را ذکــر کردهانــد.
جعفریــان ،ســرور و برنــا ( ،)۱۳۹۸اکبــری و دیگــران ( )1395و صالحــي و پوراصغــر ()1388
نیــز بــا مــرور کتابخانــهای ،دســتهای از عوامــل را کــه مانــع اجــرای آمایــش میشــوند ،بیــان
کرد هانــد .بهصــورت كلــي ايــن پژوهشهــا بــه بررســي موانــع آمايــش پرداختهانــد و الزامــات
پیاد هســازی كــه اعــم از موانــع اســت ،مســئلۀ مــورد بررســی آ نهــا نبــوده و الگویــی بــرای
پیاد هســازی آمایــش ارائــه نکردهانــد.
بررســي اســناد ،مــدارك و كتابخانــۀ ســازمان برنامــه و بودجــه نشــان میدهــد كــه در ايــن
ســازمان ،در جایــگاه متولــي مطالعــات آمايــش ســرزمين ،دربــارۀ اجــرای آمايــش پژوهشهــای
درخــوری صــورت نگرفتــه اســت« .شــرح خدمــات مطالعــات آمايــش اســتاني» فهرســتي از
عناويــن الزم بــراي مطالعــۀ آمايــش اســتانی اســت کــه در ســازمان برنامــه و بودجــه تدویــن شــده
اســت .موضــوع فصــل هشــتم ایــن شــرح خدمــات ،باعنــوان «مديريــت آمايــش اســتان» ،ســازوکار
مديريتــي اجرايــي آمايــش اســت .ســازمان برنامــه در ســال  ،1385کتابچ ـهای باعنــوان راهنمــاي
انجــام مطالعــات برنامــه آمايــش اســتان تدويــن کــرد كــه تقريب ـاً مشــتمل بــر  300صفحــه اســت
و فصــل «مديريــت آمايــش»  7صفحــه را بــه خــود اختصــاص داده اســت .در ايــن صفحــات ،صرفـاً
كلماتــي چــون سيســتم ،ظرفيــت و ابعــاد ظرفيــت تعریــف شــده كــه ایــن تعاريــف نيــز ارتبــاط
روشــني بــا موضــوع مديريــت آمايــش نــدارد (مركــز ملــي آمايــش ســرزمين.)1385 ،
کتــاب آمایــش ســرزمین :مفهــوم ،ابزارهــا و کاربردهــا (  )Wehrmann, 2012کــه توســط یــک
گــروه بینرشــتهای از کارشناســان بــا تجربــۀ برنامهریــزی آمایــش ســرزمین در آفریقــا ،آســیا،
اروپــا و امریــکای التیــن تهیــه شــده ،شــرایط اجــرای موفــق آمایــش ســرزمین را ایــن مــوارد
میدانــد :ترکیــب اقدامــات کوتاهمــدت و بلندمــدت ،پیادهســازی غیرمتمرکــز ،پیادهســازی
مشــارکتی ،اجــرا توســط بخشهــای مختلــف ،پیادهســازی بهشــکل بســتههای امکانپذیــر،
توجــه بــه شــرایط زمانــی گروههــای هــدف ،اقــدام هماهنــگ ،مکانیســمهای کنتــرل محلــی،
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اقــدام داوطلبانــه و حداقــل چارچــوب قانونــی.
آلبرتــس  )2006 ( 1پروژههــای اســتراتژیک را کلیدهــای برنامهریــزی اســتراتژیک معرفــی
میکنــد .او ســه پــروژۀ آمایــش اســتراتژیک شــهری ،روســتایی و اقتصــادی و ســه ابــزار دســتیابی
بــه اهــداف ایــن پروژههــا را بیــان میکنــد .ایــن پروژههــا و ابزارهــا بهصــورت ماتریســی
در تداخــل بــا هــم معنــا پیــدا میکننــد .ابزارهــای اجــرای ایــن پروژههــا عبارتانــد از :یــک
چارچــوب کارآمدتــر بــرای مدیریــت پایــداری و کیفیــت در برنامهریــزی آمایشــی ،حکمرانــی بــا
تنظیــم سیاســتهای چندبازیگــره و چندســطحی ،شناســایی و تحلیــل انتقــادی همــۀ عوامــل
فنــی ،حقوقــی ،مالــی ،ســازمانی و دارایــی کــه بــر تحقــق ایــن پروژههــا اثــر میگــذارد.

 .3چارچوب نظری
3ـ .1آمایش سرزمین
«آمایــش ســرزمین» عبــارت اســت از برنامهریــزی و ســازمان دادن نحــوۀ اشــغال فضــا و تعییــن
محــل ســکونت انســانها و محــل فعالیتهــا و همچنیــن کنشهــای بیــن عوامــل گوناگــون
نظـ�ام اجتماعـ�ی ـ اقتصـ�ادي (میرمحمــدی .)1386 ،در برنامهریــزی آمایــش ســرزمین ،خطمشــی
توزیــع فعالیتهــا مشــخص میشــود و توزیــع جغرافیایــی جمعیــت و ســکونتگاهها و نحــوۀ
اســتفاده از اراضــی کشــور مــورد نظــر اســت (شــريفزادگان و رضــوي دهكــردي .)1389 ،متــرادف
آمایــش ســرزمین در انگلیســی ،عباراتــی ازقبیــل ،Land use Planning ،Spatial Planning
 Regional Developmentو  Land Managementاســت .در متــون فارســی ،آمایــش ســرزمین
اصطالحاتــی نظیــر برنامهریــزی کالبــدی ،برنامهریــزی بهرهبــرداری از ســرزمین ،برنامهریــزی
فضایــی و مدیریــت ســرزمین را دربــردارد (ميرمحمــدي.)1386 ،
پیدایــش مقولــۀ آمایــش ســرزمین عالوهبــر پیشــینۀ کنجکاوانــۀ بشــر از آغــاز خلقــت تــا
کنــون ،همچنیــن ناشــی از نادرســتی اســتفاده از ســرزمین اســت .ســرزمین یــک منبــع محــدود و
آســیبپذیر اســت؛ امــا بســیاری از ســودمندیهای آن اگــر درســت مدیریــت شــود ،تجدیدشــدنی
اســت (خنيفــر .)1389 ،آمایــش ســرزمین زیربنــای ســازماندهی توســعۀ منطقــهای اســت
(اكبــري و دیگــران.)1395 ،
برنامهریــزی فضایــی در کشــورهاي مختلــف جهــان از نظــر شــکل و محتــوا یکســان نیســت.
بــا توجــه بــه فلســفة سياســي و ایدئولــوژی حاکــم بــر هــر ملــت ،توســعة پایــدار اقتصــادی،
اجتماعــي و فرهنگــي ،و ســازماندهي فضــا و آمایــش ســرزمين آن کشــور رقــم میخــورد.
تجربههــای کشــورهای مختلــف در آمایــش ســرزمين کــه شــیوهها و ابزارهــای خاصــي در
راســتای ســازماندهي فضایــي ســرزمين خــود انتخــاب کردهانــد ،نشــان میدهــد الگوبــرداری
محــض و کورکورانــه از کشــوری خــاص نمیتوانــد زمینهســاز دســتيابي بــه توســعة پایــدار و
1. Albrechts
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همهجانبــه (آمایــش ســرزمين) باشــد (تقوايــي و دیگــران.)1396 ،
موضوعــات اصلــی آمایــش ســرزمین در بیشــتر کشــورهاي اروپایــی شــامل حفاظــت از
محیطزیســت و یکپارچگــی کاربــري زمیــن اســت .لیکــن در فرانســه نقطــۀ شــروع آمایــش،
تمرکــز شــدید پاریــس و فاصلــۀ توســعهیافتگی آن بــا ســایر مراکــز جمعیتــی فرانســه بــوده و از
ایــن رو آمایــش ســرزمین بــا اهــداف توســعۀ اقتصــادي ،توزیــع عادالنــۀ درآمــد و تمرکززدایــی از
پاریــس شــکل گرفــت (شــريفزادگان و رضــوي دهكــردي.)1389 ،
3ـ .2مطالعات آمایش ســرزمین در ایران

ـان فراینـ ِد مدیریــت بــر
ســابقۀ برنامهریــزی عمرانــی در کشــور بیــش از  7دهــه اســت .امــا در جریـ ِ
ســرزمین ،مشــکالت و موانــع عدیــدهای گریبانگیــر طراحــان آمایــش ســرزمین بــوده کــه بهنظــر
میرســد در نیــل بــه ایــن هــدف موفــق نبودهانــد (اكبــري و دیگــران .)1395 ،فعالیتهــای
مطالعاتــی آمایــش ســرزمین در ایــران بهطــور خالصــه دارای چنــد دوره اســت .دورۀ اول بــه
ایجــاد مفهــوم آمایــش ســرزمین در نظــام برنامهریــزی ایــران منجــر میشــود کــه تــا اواســط
دهــۀ  40شمســی را میتــوان در ایــن دوره محســوب کــرد .در دورۀ دوم ،بــا بــه اوج رســیدن
عــدم تعادلهــا در ســطح ســرزمین ایــران ،ضــرورت اتخــاذ یــک سیاســت ملــی توســعۀ منطق ـهای
مطــرح گردیــد کــه حاصــل آن مطالعــات طــرح جامــع ســتیران توســط متخصصــان فرانســوي
در ســالهای  1355و  1356بــود .مطالعــات ســتیران بیشــتر بــه طرحهــای بخشــی پرداختــه
اســت و بُعــد فضــا و منطقــه چنــدان نــگاه جامعــی را در خــود نــدارد (خنيفــر .)1389 ،دورۀ ســوم
آمایــش پــس از انقــاب اســامی در ایــران اســت کــه در آن ،طــرح آمایــش ســرزمین اســامی
مطالعــه گردیــد (شــريفزادگان و رضــوي دهكــردي .)1389 ،نتایــج ایــن مطالعــات در  24جلــد،
باعنــوان چارچــوب نظریــۀ پایــۀ توســعۀ اســتان ،بــرای  24اســتان کشــور ،در ســال  1368تهیــه
شــد (اكبــري و دیگــران .)1395 ،امــا بهعلــت ابهــام در جایــگاه تشــکیالتی آمایــش ســرزمین،
مطالعــات بــا رکــود مواجــه شــد و ایــن پژوهشهــا در تداخــل بــا وظایــف وزارت مســکن و
شهرســازی اعــام گردیــد (صالحــي و پوراصغــر)1388 ،
در ســال  ،1375بــار دیگــر مطالعــات آمایــش ســرزمين آغــاز شــد .نتایــج مرتبــط بــا مطالعــات
در  2جلــد باعنــوان الیحــۀ ســند برنامــه منتشــر گردیــد .اســناد فرابخشــی در جلــد نخســت و
اســناد بخشــی در جلــد دوم بهچــاپ رســید .در فصــل شــانزدهم جلــد دوم نیــز بــه موضــوع آمایــش
ســرزمین پرداختــه شــد .ایــن مطالعــات را میتــوان دور ســوم مطالعــات آمایــش ســرزمين در
کشــور بهشــمار آورد .در ســال  1385نیــز ،دور چهــارم ایــن مطالعــه ،بــا تدویــن شــرح خدمــات
جامــع بــا مدنظــر گرفتــن مؤلفههــای برنامــۀ آمایشــی و کتابچــۀ راهنمــای مطالعــات برنامــۀ
آمایــش در تعــدادي از اســتانها آغــاز شــد (اكبــري و دیگــران .)1395 ،در ســال  ،1390مقــام
معظــم رهبــري پــس از مشــورت بــا مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و بــا اســتفاده از نظــرات
کارشناســان و متخصصــان ،سیاســتهای کلــی آمایــش ســرزمین را ابــاغ كردنــد (وبــگاه دفتــر
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مقــام معظــم رهبــري .)1390 ،در تیرمــاه ســال  ،1399ســازمان برنامــه اعــام نمــود کــه اســناد
آمایــش همــۀ اســتانها بهتصویــب رســیده اســت کــه پــس از تدويــن ســند ملــي آمایــش ،اســناد
اســتاني نیــز بایــد بازنگــري شــود (وبــگاه ســازمان برنامــه .)1399 ،ســند ملــی آمایــش تــا کنــون
نهایــی نشــده اســت .البتــه مطالعــات اســتانی و ملــی صورتگرفتــه در حــوزة آمایــش ســرزمین
کمــي و کيفــي آن بــرای تصویــب نهایــی،
نیــز تــا کنــون چنــدان ارزشــيابي و نقــد نشــده و کفایــت ّ
قابــل بحــث و مداقــه اســت.
3ـ .3پیادهسازی خطمشیهای عمومی
«خطمشــی عمومــی» تصمیمــی اســت کــه دربــارۀ مشــکل عمومــی اتخــاذ میشــود.
خطمشــیگذاري عمومــی را میتــوان تــاش دولــت بــراي حاکمیــت اثربخــش دانســت.
اهمیــت خطمشــیگذاري در مدیریــت دولتــی بهانــدازۀ اهمیــت تصمیمگیــری در مدیریــت
اســت .خطمشــیگذاري عمومــی در فراینــدی ســاده ،شــامل ســه مرحلــۀ اصلــی تدویــن ،اجــرا و
ارزیابــی میشــود (عباســي ،معتضدیــان و میرزایــی.)1395 ،
پیاد هســازی یــا اجــرا عبــارت اســت از فراینــدی واســطهای ،شــامل مجموعــهای از
تصمیمــات کــه از طریــق آن اســتراتژ یها بــه مرحلــۀ عمــل منتقــل میشــود (مظلومــي
و متولــي .)1391 ،اجــراي خطمشــی بهمعنــاي اجــراي قوانیــن اســت کــه در آن ،افــراد و
نها دهــا و رو شهــای مختلــف ،در تعامــل بــا یکدیگــر تــاش میکننــد تــا اهــداف خطمشــی را
محقــق ســازند .اجــرا پرچالشتریــن مرحلــۀ فراینــد خطمشــی گذاري اســت و اجــراي ناموفــق
خطمشــیهای تدوینشــده ازجملــه مشــکالتی اســت کــه تقریبــاً تمامــی کشــورهاي درحــال
توســعه و توســعهیافته بــا آن مواجهانــد و در ایــن خصــوص هزینههــای جبرا نناپذیــری
را پرداخــت میکننــد (قليپــور ،داناییفــرد ،زارعــی ،جندقــی و فــاح .)1390 ،آمارهــا
نشــان میدهــد کــه از هــر  10راهبــرد تدوینشــده 9 ،تــای آن بــا شکســت مواجــه شــده
و یــا بــه مرحلــۀ اجــرا نرســیده اســت (  .)Speculand, 2006برخــي پژوهشــگران معتقدنــد
«پیاد هســازی» ،از گذشــته تــا کنــون ،حلقــۀ گمشــدۀ مطالعــات خطمشــی گذاري عمومــي
بــوده اســت ( .)Robichau & Lynn, 2009
الکســاندر  )1985 ( 2اظهــار کــرده کــه یکــی از علــل اصلــی شکســت اجــراي راهبردهــا نبــو ِد
مدلهــای مناســبی اســت کــه راهنمــاي مدیــران و سرپرســتان در پیادهســازی راهبردهــا
باشــد .بهبــاور هاولــت ،مککانــل و پــرل  ،)2017 ( 3الگوهــاي موجــود خطمشــی نيــز داراي
عناصــر متناقــض اســت و اســتفاده از آنهــا را دچــار مشــكل كــرده اســت .مســئلۀ دیگــر
تأکیــد دروس مدیریــت راهبــردی بــر تدویــن و برنامهریــزی و عــدم توجــه کافــی بــه اجــرای
Alexander .2
Howlett, McConnell & Perl .3
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برنامههاســت .فقــدان توجــه رســمی در دورههــای آموزشــی بــه مقولــۀ اجــرا بیشــک بــه
کمبــود توجــه ،فهــم و درک صحیــح نســبت بــه ایــن مســئله در دنیــای واقعــی منجــر خواهــد
شــد (مظلومــي و متولــي.)1391 ،
 .4روش تحقیق
پژوهــش حاضــر از نــوع كیفــی اســت كــه بــا اســتفاده از روش تحليــل مضمــون انجــامشــده اســت.
بررســی موضــوع ایــن پژوهــش نیازمنــد کلنگــری اســت و متغیرهــا را نمیتــوان بهســهولت
مشــخص کــرد؛ بلکــه الزم اســت پدیــدۀ مــورد مطالعــه از ابعــاد مختلــف بررســی گــردد .در ایــن
شــرایط ،روشهــای کیفــی مناســبترند .بــرای اجــرای آمایــش در کشــور ،الگــوی روشــنی وجــود
نــدارد و بایــد دانــش ضمنــی خبــرگان اســتخراج شــود .تحلیــل مضمــون روش مناســبی جهــت
ایــن مقصــود اســت .روش تحلیــل مضمــون قطعــات پراکنــدۀ مطالــب را بــه روشــی نظاممنــد در
کنــار یکدیگــر ســازماندهی میکنــد و تصویــری جامــع از آن ارائــه میدهــد (عابــدی جعفــری،
تســلیمی ،فقیهــی و شــیخزاده.)1390 ،
بــراي گــردآوري داده ،از مصاحبــۀ کیفــی انفــرادی نیمهســاختیافته اســتفاده شــده اســت.
در مصاحبههــای نیمهســاختیافته ،باوجــود مشــخص بــودن ســؤاالت ،در حیــن مصاحبــه نیــز،
بســته بــه ســیر صحبتهــا ،میتــوان ســؤاالت جدیــدی را بــرای روشــنتر شــدن مفاهیــم
بیانشــده مطــرح کــرد.
ً
در روشهــای کیفــی ،عمومــا از نمونهگیــری هدفمنــد و غیرتصادفــی اســتفاده میشــود.
در نمونهگیــری هدفمنــد ،مبتنــی بــر اهــداف مــورد نظــر بــرای پاســخ بــه ســؤاالت ،افــراد
تأمینکننــدۀ آنهــا گزینــش میشــوند .در ایــن تحقیــق ،از نمونهگیــری قضاوتــی  4اســتفاده
شــده اســت .ایــن روش بیشــتر زمانــی بــهکار مــیرود کــه نیــاز بــه نمونههــای خبــره اســت
(جاللــی .)1391 ،در مشــورت بــا اســتادان 25 ،نفــر از کســانی کــه ســوابق مدیریتــی و اجرایــی در
ســطوح کالن داشــتند و در امــر پیادهســازی خطمشــیهای کالن در کشــور صاحبنظــر بودنــد
و بــه موضــوع آمایــش ســرزمین نیــز آگاهــی داشــتند ،انتخــاب شــدند .بهعلــت مســئولیتها و
مشــغلۀ زیــاد ایــن صاحبنظــران ،نهایتــاً بــا  7نفــر از صاحبنظــران مصاحبــه انجــام شــد کــه
همگــی از مدیــران عالــی کشــوری فعلــی یــا ســابق هســتند .ســوابق اجرایــی و تحصیلــی ایــن افــراد
بـ�ا حفـ�ظ محرمانگـ�ی در جــدول  1آمــده اســت .زمــان متوســط مصاحبههــا تقریبــاً  55دقیقــه
بــوده اســت .پیــش از مصاحبــه ،در نام ـهای کتبــی ،موضــوع مــورد نظــر مطــرح شــد و در شــروع
مصاحبــه نیــز دربــارۀ پژوهــش و ابعــاد مســئله بــه خبــرگان توضیــح کاملــی داده و بــا اســتفاده از
ســؤاالت نیمهبــاز جلســه اداره شــد .مصاحبههــا بــا اجــازۀ خبــرگان ضبــط و ســپس بهصــورت
کامــل پیــاده شــد و ســرانجام بــا روش تحلیــل مضمــون مــورد بررســی و تحلیــل قــرار گرفــت.
4. Judgmental sampling
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جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان پژوهش
سوابق اجرایی مصاحبهشوندگان
الف

وزیر صنایع ،وزیر تعاون ،معاون امور تولیدی و نظارت راهبردی سازمان مدیریت و برنامهریزی

ب

قائممقام وزیر کشور ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

ج

معاون رئیسجمهور ،استاندار ،معاون وزیر صنایع ،معاون سازمان انرژی اتمی ،قائممقام مدیرعامل سایپا

د

معاون رئیسجمهور ،استاندار ،نمایندۀ مجلس

ه

قائممقام دیوان محاسبات ،معاون وزیر راه ،معاون وزیر اقتصاد ،معاون بنیاد مستضعفان

و

رئیس سازمان ملی بهرهوری کشور ،رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی

ز

رئیس سازمان ملی بهرهوری کشور
رشتۀ تخصصی مصاحبهشوندگان

مدیریت ( 2نفر)

اقتصاد ( 2نفر)

حقوق ( 1نفر)

فنی و مهندسی ( 2نفر)

سطح تحصیالت مصاحبهشوندگان
دکترا ( 3نفر)

کارشناسی ارشد ( 2نفر)

کارشناسی ( 2نفر)

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

چهــار روش بــرای تحلیــل مضمــون رایــج اســت :قالــب مضامیــن ،ماتریــس مضامیــن ،شــبکۀ مضامیــن
و تحليـ�ل مقایسـ�های (عابــدی جعفــری و دیگــران .)1390 ،در ايــن پژوهــش ،از روش تحليــل شــبكۀ
مضاميــن اســتفاده شــده اســت .در ایــن روش سـهمرحلهای ،ابتــدا مفاهیــم اولیــۀ متــن کدگــذاری توصیفی
(مضامیــن پایــه) میشــود .ســپس بــا کدگــذاری تفســیری (مضامیــن ســازماندهنده) ،مضامیــن پای ـهای
یتــری ایجــاد میشــود .در قــدم ســوم ،مضامیــن ســازماندهنده در
دســتهبندی و اصــول مجردتــر و انتزاع 
قالــب اســتعارههای اساســی گنجانــده میشــود و بهصــورت مضامیــن کلــی درمیآیــد (مضامیــن فراگیــر).
ســپس ایــن مضامیــن بهصــورت نقش ـههای شــبکة تارنمــا رســم میگــردد و مضامیــن برجســتۀ هریــک
از ایــن ســه ســطح همــراه بــا روابــط میــان آنهــا نشــان داده میشــود (همــان).

 .5یافتههای تحقیق

بــا تجزیـ ه و تحلیــل مصاحبههــای صورتگرفتــه بــا روش تحلیــل مضمــون 263 ،کــد توصیفــی (مضمون پایــه) و
 42کــد تفســیری (مضمــون ســازماندهنده) و  6مضمون فراگیر شناســایی شــد و نهایتاً شــبکه مضامیــن الزامات
پیادهســازی آمایــش ســرزمین اســتخراج گردیــد .این الگو در شــکل  1نشــان دادهشــده اســت .مضامیــن توصیفی،
بهعلــت تعــدد ،در ایــن نمــودار نیامــده اســت .برخــی مضامین تفســیری نیز جهــت دســتهبندی بهتــر ،در عناوین
مشــترک قـرار گرفتهانــد .بـرای درک بهتــر از میـزان تأکیــد خبــرگان بــر مؤلفههــای مختلــف ،این مؤلفههــا مورد
کمــی نیــز قـرار گرفــت .هرچنــد که میـزان تأکیــد بر یــک مؤلفــه را از شــدت کلماتی کــه اهمیت مطلب
بررســی ّ
یکنــد میتـوان فهمیــد ،مشــاهده شــد کــه ایــن تأکیــد ،بــا حجــم مطالــب بیانشــدۀ خبــرگان دربــارۀ
را بیــان م 
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مؤلفههــا نیــز رابطــۀ مســتقیم دارد .بــا مبنا قـرار دادن حجم محتـوای (تعـداد کلمات) بیانشــده توســط خبرگان،
درصــد هریــک از مضامیــن فراگیــر در شــکل  1بــا خطچین نشــان دادهشــده اســت.

شکل  .1الگوی پیادهسازی آمایش سرزمین

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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بــا توجــه بــه گروهبنــدی مضامیــن تفســیری ،الگــوی الزامــات پیادهســازی آمایــش ســرزمین
حاصــل ،دارای  6بُعــد اصلــی 17 ،مؤلفــه و  34زیرمؤلفــه اســت .ابعــاد اصلــی ایــن الگــو عبارتانــد از:
 .1توجه به ماهیت آمایش
 .2تدوین صحیح آمایش
 .3مدیریت منابع انسانی
 .4سازمان مجری توانمند
 .5نظارت و بازخوردگیری مناسب
 .6مالحظۀ شرایط محیطی
در ادامــه ،ابعــاد ،مؤلفههــا و زیرمؤلفههــای ایــن الگــو بهصــورت مختصــر تشــریح میشــود.
مفاهیــم مطرحشــده در مصاحبــۀ هرکــدام از خبــرگان ،بــا پرانتــز درون متــن نشــان دادهشــده اســت.
5ـ .1توجه به ماهیت آمایش
آمایــش ســرزمین بهصــورت ذاتــی ،پیچیــده و چندوجهــی اســت .چنیــن مســائلی ،هــم در مرحلــۀ
تدویــن و هــم در مرحلــۀ اجــرا ،بــا ســختیهای بیشــتری همــراه خواهــد بــود .در آمایــش ،مســائل
مختلفــی ماننــد اجتماعــی ،اقتصــادی ،دفاعــی ،زیربنایــی و فنــاوری مطــرح اســت (الــف ،ز) .ســطوح
محلــی ،اســتانی ،منطقـهای ،کشــوری و بینالمللــی بایــد در آن دیــده شــود (ج) .دســتگاههای مرتبــط
بــا آمایــش را میتــوان تمامــی نهادهــای کشــور دانســت .از ایــنرو آمایــش پیچیــده و گســترده اســت
و شــاید مســئلهای در کشــور بــه ایــن گســتردگی و پیچیدگــی نباشــد.
طــرح آمایــش در ســرزمین بکــر پیــاده نمیشــود .مــا امــروز میــراثدار نابســامانیهای عمیــق
ســرزمینی هســتیم (ب) .عــدم تعادلهــای مراکــز ســکونتگاهی ماننــد شــهرهای بــزرگ و حاشیهنشــینی
چالشهــای زیــادی را بــرای زندگــی ،ســامت و اقتصــاد ایجــاد کــرده اســت .قســمت زیــادی از ذخایــر
عظیــم طبیعــی و زیســتمحیطی از بیــن رفتــه و ظرفیتهــای ســرزمینی و انســانی فراوانــی مــورد
بهرهبــرداری قــرار نگرفتــ ه اســت (ب) .ایــن درهمتنیدگیهــا اجــرای آمایــش را دچــار مقاومتهــا و
چالشهایــی خواهــد کــرد .بهعلــت طوالنیمــدت بــودن بــروز آثــار آمایــش ،اهمیــت آن بهخوبــی
درک نشــده (الــف ،ج) و كمبــود ســابقۀ مصاديــق عملــي اجــراي آمایــش موجــب شــده مدیــران نتواننــد
فوایــد آن را ببیننــد .طبیعــت آمایــش تدریجــی بــودن و غیرجهشــی بــودن آن اســت (ب) .ایــن طبیعــت
بلندمــدت بــودن ،موجــب خــارج شــدن آمایــش از دســتور کار بســیاری از مدیــران خواهــد شــد.
هرچنــد ماهیــت آمایــش چنــدان در کنتــرل مــا نیســت و بــه ذات و ماهیــت آن بازمیگــردد ،فهــم
اثــر ماهیــت بــر تدویــن و اجــرا میتوانــد منجــر بــهدقــت باالتــر در فراهــم کــردن لــوازم تدویــن و
اجــرا و همچنیــن داشــتن مالحظههایــی در ارزیابــی اجــرای آمایــش شــود.
5ـ .2تدوین صحیح آمایش
تدویــن عمومـاً مرحلـهای جــدای از اجــرا درنظــر گرفتــه میشــود؛ امــا برخــی چالشهــای پیادهســازی
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ناشــی از مرحلــۀ تدویــن اســت؛ یعنــی شــرایط و روشــی کــه در تدویــن وجــود داشــته و یــا ســندی
کــه نهایتــاً تدویــن شــده ،دارای اشــکاالتی اســت کــه اجــرای آن را دچــار اختــال میکنــد (ه).
تواناییهــا و انگیزههــای تدوینکننــدگان ،در قســمت مدیریــت نیــروی انســانی ،بههمــراه ســایر
نیروهــای مرحلــۀ اجــرا و بازخــورد مــورد بررســی قــرار میگیــرد .هرچنــد ایــن پژوهــش بــه الزامــات
اجــرای آمایــش پرداختــه اســت ،اکنــون طــرح کاملــی بــرای آمایــش ســرزمین در کشــور وجــود نــدارد.
بهجــز سیاس ـتهای کلــی آمایــش ســرزمین کــه ابــاغ شــده ،مطالعــات نزدیــک بــه چهلوپنجســالۀ
آمایــش در کشــور هنــوز بــه طرحــی نهایــی نرســیده اســت .ســندهای اســتانی آمایــش نیــز دارای
نواقــص مهــم و اساســی اســت و نمیتــوان آنهــا را طــرح نهایــی آمایــش اســتان محســوب کــرد و
مســئوالن اســتانی و کشــوری نیــز چنیــن نگاهــی بــه ایــن اســناد ندارنــد (ج) .براســاس بررس ـیهای
صورتگرفتــه ،مهمتریــن الزمــۀ کنونــی پیادهســازی موفــق آمایــش تدویــن صحیــح آمایــش اســت
(شــکل  .)1تدویــن ،هــم در فراینــد مطالعــات و هــم در طــرح نهایــی ،بایــد شــرایطی را دارا باشــد کــه
در ادامــه بیــان میشــود.
5ـ2ـ1ـ فرایند مناسب تدوین

در فراینــد مطالعــات آمایــش ،بایــد موضوعــات مختلــف زیسـتمحیطی ،اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگی،
سیاســی ،دفاعــی ،امنیتــی ،زیربنایــی ،فنــاوری و ...بهخوبــی و بــا نــگاه تخصصــی دیــده شــود (الــف).
ســطوح مختلــف محلــی ،اســتانی ،منطقــهای ،کشــوری و بینالمللــی بایــد بررســی گــردد .روابــط
اثــرات متقابــل موضوعــات و ســطوح بایــد اســتخراج شــود .تنــوع و تضــاد منافــع جمعیتهــای مختلــف
متأثــر از آن بایــد مالحظــه گــردد .در همــۀ ایــن مســائل ،وضــع موجــود و ســناریوهای آیندههــای
محتمــل بایــد معلــوم شــود .پیامدهــای ســناریوهای مختلــف در بخشهــای گوناگــون بایــد دیــده
شــود .مشــکالت و حــوادث احتمالــی طبیعــی و غیرطبیعــی موردنظــر قــرار گیــرد (ب) .ســرانجام ایــن
دادههــای وســیع بــا روشهــای قــوی سیســتمی و تحلیلــی مــورد بررسـیهای چندجانبــه قــرار گیــرد
تــا آمــادۀ تدویــن طــرح آمایــش شــود (و).
چنیــن بررســیهای جامعــی از لــوازم تدویــن آمایــش اســت و ســادهانگاری در فراینــد تدویــن
طرحــی کــه همــۀ طرحهــای دیگــر کشــور را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ،منجــر بــه تولیــد ســندی
بســیار مخــدوش میشــود کــه بهعلــت ضعفهــای فــراوان ،از دســتور کار نهادهــای مختلــف خــارج
خواهــد شــد .ایــن بررسـیهای جامــع در فراینــد مطالعــات آمایــش قابــلواگــذاری کامــل بــه شــرکت
یــا مؤسســه و یــا تعــدادی کارمنــد در یــک دســتگاه نیســت (ه) .بهعلــت جایــگاه خــاص آمایــش،
مطالعــات آن بــه ســاختارها و ابزارهــای متعــدد تصمیمســاز و نهــاد هوشــمند تصمیمگیــر نیــاز دارد.
در دســت بــودن منابــع اطالعاتــي قابــلاعتمــاد و کانونهــای متعــدد فکــری از لــوازم قطعــی مطالعــات
آمایــش اســت (و) .بهدلیــل اهمیــت آمایــش ســرزمین ،نمیتــوان مطالعــات در یــک بخــش تخصصــی
یــا منطقــه را صرفـاً بــه یــک گــروه ســپرد و نتایــج آنهــا را مبنــای بنــای عظیــم آمایــش قــرار داد (و).
مطالعــات مــوازی توســط چنــد گــروه متفــاوت و همچنیــن نظــارت بــر فراینــد مطالعــات و ارزیابــی
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صحــت و اعتمــاد نتایــج بهدســتآمده ،از روشهــای اتقــان مطالعــات اســت.
ســند آمایــش ســرزمین عمـ ً
ا الگــوی توســعه و پیشــرفت کشــور را ترســیم خواهــد کــرد .نادرســتی
پیشفرضهــا و نظریههــای مــورد اتــکا در تحلیلهــا و نبــود نظریههــای بومــی الزم در ایــن زمینــه،
موجــب تعریــف ناصحیــح مســئله و تشــخیص نادرســت راهحلهــا خواهــد شــد کــه ایــن خــود چالشــی
در مســیر اجــرا خواهــد بــود .مطالعــات تطبیقــی توســعه و آمایــش در کشــورهای دیگــر و تولیــد
نظریههــای بومــی برخاســته از اندیشــۀ اســامی و تجربــۀ عملــی در کشــورمان و ســایر کشــورها ،از
ضروریــات مطالعــات آمایــش ســرزمین اســت (و ،ز).
تدویــن مشــارکتی از الزامــات دیگــر فراینــد تدویــن اســت کــه بــدون اجــرای درســت آن ،جامعیــت
طــرح و پذیــرش طــرح توســط مجریــان مــورد خدشــه خواهــد بــود .بــرای تدویــن مشــارکتی نهتنهــا
بایــد بــا نیروهــای اجرایــی و ذینفعــان در مرحلــۀ تدویــن تعامــل کــرد ،بلکــه بهعلــت موضوعــات
تخصصــی متنــوع و ســطوح مختلــف مؤثــر در آمایــش ،بایــد گروههــای تخصصــی متنوعــی از
دســتگاههای مربوطــه بــه بررس ـیهای جداگانــه بپردازنــد و ســرانجام گروهــی تلفیقــی بــرای تحلیــل
و یکپارچهســازی ایجــاد گــردد (الــف ،ج ،و) .نهادهــای مــوازي خطمش ـیگذار بایــد بــا همافزایــی در
فراینــد تدویــن عمــل نماینــد .تعــارض ،بیاعتمــادی ،رقابــت ناســالم ،ناهماهنگــي و عــدم حاكميــت
نــگاه سيســتمي ميــان نهادهــاي خطمشــیگذار ،تدویــن آمایــش و بهتبــع آن اجــرای آن را دچــار
اختــال خواهــد کــرد (الــف ،ج ،و ،ز).
ً
طــرح آمایشــی کــه نهایتـاً آمــاده و تصویــب میگــردد ،قطعـا بــدون اشــکال نخواهــد بــود .چیــزی
کــه اهمیــت فراوانــی در طرحهــای کالن دارد و بعضــاً مغفــول مانــده ،وجــود متولــی و ســازوکار
بازخوردگیــری و اصــاح طــرح اســت .بــا توجــه بــه طوالنیمــدت بــودن آمایــش و بــروز مســائل جدیــد
در طــول زمــان ،وجــود ســاختار و ســازوکار اصــاح طــرح بــا اســتفاده از بازخــورد ضــروری اســت .البتــه
فراینــد اصــاح طــرح بایــد بهگون ـهای باشــد کــه اثرگــذاری تمایــات کوتاهمــدت گروههــای مختلــف
بــر طــرح آمایــش را بهحداقــل برســاند.
5ـ2ـ .2طرح نهایی خوب

محصــول نهایــی فراینــد تدویــن آمایــش طــرح آمایــش و برنامههــای ذیــل آن خواهــد بــود .ایــن
طرحهــا و برنامههــا بایــد دارای ویژگیهایــی باشــد تــا امیــد بــه تحقــق آمایــش بیشــتر گــردد.
همانطــور کــه دربــارۀ نــگاه جامــع بــه ابعــاد گوناگــون و ســطوح مختلــف مؤثــر بــر مطالعــات آمایــش
توضیــح داده شــد ،طــرح نهایــی آمایــش نیــز بایــد رشــد متــوازن همــۀ نظامهــا را مــورد نظــر داشــته
باشــد .ایــن طــرح ،هــم در تصویــر کــردن اهــداف بخشــی و هــم در تعریــف ابزارهــا ،بایــد نــگاه جامعــی
را اعمــال کنــد (الــف ،ج) .از ابزارهــای مهمــی کــه بایــد در آمایــش دیــده شــود ،بهرهگیــری از
ظرفیتهــای دســتگاهها و نهادهــا و گروههــای گوناگــون عمومــی و خصوصــی و اســتفاده از مشــاركت
مــردم در پیادهســازی آمایــش ســرزمین اســت (ج ،ه).
طــرح آمایــش نهایــی و برنامههــای ذیــل آن بایــد واقعبینانــه و امکانپذیــر باشــند (و) .منابــع
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مالــی و نیــروی انســانی الزم بــرای اجــرا بایــد بــا توجــه بــه واقعیــات کشــور محاســبه شــود .درآمدهــای
پیشبینیشــده بایــد امــکان وصــول داشــته باشــد (الــف ،ز) .تــوان و انــرژی کشــور بــرای حرکــت
ســالیانه بهســمت اهــداف آمایشــی محدودیتهایــی دارد .توانمندیهــای بخــش خصوصــی نیــز دارای
کمــی و کیفــی خــاص خــود اســت .چهبســا بــرای اجــرای برخــی قدمهــای آمایــش،
محدودیتهــای ّ
نیــاز بــه ســاماندهی و توانمندســازی اولیــهای در بخشهــای عمومــی و خصوصــی کشــور بایــد
پیشبینــی گــردد (ب ،ه).
اقتضائــات بخشهــای مختلــف کشــور بــرای اجــرا را نیــز بایــد درنظــر گرفــت .هرچنــد آمایــش،
اهــداف بخشهــا و مناطــق را در خــود دارد ،اجــرای ایــن اهــداف نیــز نیازمنــد توجــه بــه اقتضائــات
بومــی اســت (الــف) .کتابــت نســخۀ واحــد بــرای پیشــبرد آمایــش در همــۀ مناطــق و موضوعــات ،اجــرا
را دچــار مشــکل میکنــد .شــیوۀ اجــرا و زمــان الزم بــرای تحقــق اهــداف آمایشــی بایــد واقعبینانــه و
بــا توجــه بــه اقتضائــات بومــی درنظــر گرفتــه شــود (ب ،ج).
وضــوح و روشــنی اهــداف و ابــزار اجــرای آمایــش کمــک بزرگــی بــه مجریــان آمایــش خواهــد بــود
(و) .رتبهبنــدی دقیــق و روشــن اهــداف از نظــر اهمیــت در ارزیابــی برنامــه ،بــه مســئوالن مجــری
آمایــش و حامیــان اجــرای آمایــش کمــک خواهــد کــرد .بــا توجــه بــه گســترده بــودن مخاطبــان
آمایــش ســرزمین ،تولیــد الیههــا و ترجمههــای مختلــف بــرای طــرح آمایــش ضــروری اســت .تولیــد
شــعار آمایشــی و تعریــف اهــداف قابــلفهــم تــا برنامههــای ریــز و دقیــق فنــی ،الزمــۀ تحقــق آمایــش
در گســترۀ وســیع مخاطبــان اســت (د).
برنامههــای بخشــی و منطقــهای آمایــش بایــد انســجام داشــته و احــکام متعــارض در برنامههــا
وجــود نداشــته باشــد .پــس از تدویــن برنامههــای آمایــش ،تعارضــات احتمالــی بــا همــۀ سیاس ـتها،
طرحهــا و قوانیــن بایــد مــورد بررســی قــرار گیــرد و اصالحــات الزم دنبــال گــردد (ه) .بــراي اجرايــي
کــردن مراحــل مختلــف آمایــش نیــز ممکــن اســت نواقــص قانونــي وجــود داشــته باشــد کــه آنهــا را
نیــز بایــد بــا همافزایــی نهادهــای خطمشــیگذار تأمیــن کــرد.
بیثباتــی و تغییــرات مکــرر طــرح آمایــش نهتنهــا ســازوکارهای تدارکدیدهشــده ذیــل آن در
دســتگاهها را دچــار مشــکل میکنــد ،بلکــه اعتمــاد بــه طــرح را نیــز سســت مینمایــد .بــا تغییــر
شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی و ظهــور مســائل جدیــد ،قطعـاً بازخوردگیــری و اصــاح بایــد در دســتور
کار قــرار گیــرد .امــا حفــظ آمایــش از منافــع زودگــذر جریانهــای سیاســی اهمیــت بســیاری دارد
و نیازمنــد ســازوکار محکمــی بــرای تصویــب تغییــر برنامههاســت (ج ،و) .از ایــنجهــت بهنظــر
میرســد طــرح آمایــش بایــد دارای چنــد ســطح برنامــه باشــد .ســطح اول بایــد قالــب شــبیه ســند
چشــمانداز باشــد کــه اهــداف بلندمــدت آمایشــی را بهصــورت مشــخص ترســیم نمایــد .نگاهــی
فرابخشــی ،فرادســتگاهی و فراســلیقهای بایــد بــر ایــن ســند حاکــم باشــد .تصویــب ایــن ســند بایــد
در باالتریــن ســطح سیاســتگذاری ،یعنــی ســازوکار سیاس ـتهای کلــی ،صــورت گیــرد .ایــن ســطح
تصویــب موجــب ثبــات بیشــتر آمایــش ســرزمین خواهــد شــد .اصــاح چشـمانداز نیــز بایــد در همیــن
ســازوکار صــورت گیــرد (الــف ،ب ،ه ،ز).
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پــس از ایــن ،بایــد برشهــای پنجســاله از چشــمانداز آمایــش (ب ،ج ،و) ،بــا منطــق تحلیلــی از
شــرایط و امــکان واقعــی کشــور و مناطــق مختلــف ،بــه تصویبــی فراتــر از دولتهــا برســد تــا تغییــر
آنــی آن بــا نظــرات مدیــران مختلــف امکانپذیــر نباشــد .در اینجــا تصویــب مجلــس مطــرح میگــردد.
ســازوکارهایی ماننــد تصویــب مشــترک در مجلــس و دولــت ــــ مشــابه تصویــب قوانیــن در کشــورهای
دومجلســی ــــ نیــز متصــور اســت .ایــن روش موجــب کاهــش اثــر گرایشهــای سیاســی و اســتانی در
طــرح آمایــش خواهــد شــد .مــوارد اختــاف ایــن دو خطمشــیگذار نیــز قابــل ارجــاع بــه مجمــع
تشــخیص مصلحــت نظــام اســت.
معیــن گــردد .بــر ایــن
پـ 
س از ایــن مرحلــه ،بایــد اهــداف آمایشــی ســالیانه در مناطــق مختلــف ّ
اســاس ،پروژههــا اولویتبنــدی میشــود و تخصیــص منابــع نیــز روشــن میگــردد (ب ،و) .منابــع
مالــی و نیــروی انســانی الزم بایــد بهخوبــی پیشبینــی شــود و وظایــف دســتگاههای مختلــف نســبت
بــه آن نیــز بایــد معلــوم گــردد .در ایــن مرحلــه ،طــرح آمایــش عمـ ً
ا بــه برنامــۀ بودجــۀ ســالیانه وارد
میشــود و کمــک شــایانی نیــز بــه تحقــق بودجهریــزی عملیاتــی در کشــور میکنــد .ارزیابیپذیــری
پیشــرفت آمایــش نیــز اینگونــه امکانپذیــر خواهــد شــد.
پــس از تنظیــم اهــداف ســالیانه و تخصیــص بودجــۀ الزم ،دولــت بایــد جزئیــات اجرایــی برنامههــای
آمایشــی را بهخوبــی تنظیــم کنــد .ایــن امــر میتوانــد در ســازمان برنامــه صــورت پذیــرد و در هیئــت
دولــت بهتصویــب برســد .تنظیــم هماهنگــی و همافزایــی دســتگاههای اجرایــی و پیشبینــی
ســازوکارهای الزم جهــت ایــن امــر ،مســئلۀ مهمــی اســت کــه مرحلــۀ تدویــن را بــه مرحلــۀ پیادهســازی
متصــل میکنــد (ج ،ه) .ارائــۀ راهکارهــای درســت کــه اعتبــار تکنیکــی و فنــی الزم را دارا باشــد ،از
لــوازم ایــن مرحلــه اســت .پــساز آن نیــز تعریــف و هماهنگــی عملیاتهــای منطق ـهای و اســتانی در
ســاختارهای محلــی دنبــال میگــردد.
بهصــورت کلــی ،طرحهــای کالن بایــد پــس از تدویــن سیاســتها ،برنامههــای عملیاتــی الزم
بــرای اجــرا را روشــن کنــد .تمایــز و برجســتگی اصلــی نهادهــای موفــق در اجــرای راهبردهــا و
طرحهــای کالن ،مزیــت آنهــا در تبدیــل طرحهــای کالن بــه برنامههــای عملیاتــی اســت .چنانچــه
ایــن فراینــد بهخوبــی صــورت نپذیــرد ،انقطــاع سیاســتگذاری اتفــاق خواهــد افتــاد و راهبردهــا و
طرحهــای کالن در اســناد مربــوط بــه خــود باقــی خواهــد مانــد و مجریــان نیــز برنامههــای جــاری
مشــخص خــود را دنبــال خواهنــد کــرد .آنچــه عمـ ً
ا محقــق خواهــد شــد ،برنامــهای اســت کــه بودجــه
بــه آن اختصــاص مییابــد .ســند آمایــش نیــز بایــد حاکمیتــی نســبت بــه برنامههــای پنجســاله و
ســالیانه پیــدا کنــد .در غیــر ایــن صــورت ،قطع ـاً اجرایــی نخواهــد شــد (الــف ،ب ،ج ،و).
همــۀ قوانینــی کــه در کشــور بهتصویــب میرســد ،بایــد قانــون اساســی ،سیاســتهای کلــی و
ســایر قوانیــن باالدســت خــود را مراعــات کنــد .ایــن امــر مســتلزم وجــود مراقبتکننــده و نگهبانــی
بــرای هــر قانــون اســت .شــورای نگهبــان قانــون اساســی وظیفــۀ مراقبــت از قانــون اساســی را برعهــده
دارد .ســایر سیاسـتها و قوانیــن نیــز جهــت حفاظــت از نقــض نشــدن ،بــه نگهبــان و ناظــر دائمــی بــا
ســازوکار اثربخــش نیــاز دارنــد .طــرح آمایــش در هرکــدام از نهادهــای خطمش ـیگذار ،جهــت حفــظ

374

سیدمحمد میرمحمدی و همکاران .الزامات پیادهسازی آمایش سرزمین در فرایند مدیریت و توسعة کشور.

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

تابستان  .1400دورۀ  .9شمارۀ 2

حرمــت خــود ،نیازمنــد چنیــن ســازوکارهایی اســت (ج).
5ـ .3مدیریت منابع انسانی
دومیــن موضوعــی کــه بیشــترین اهمیــت را در بررسـیهای الزامــات پیادهســازی آمایــش نشــان داده،
مدیریــت منابــع انســانی اســت (شــکل  .)1مقصــود از مدیریــت منابــع انســانی در اینجــا بهکارگیــری،
توانمندســازی و انگیزهبخشــی صحیــح بــه نیروهــای انســانی مرتبــط بــا تدویــن ،اجــرا و ارزیابــی
آمایــش اســت .ایــن نیروهــا شــامل مدیــران عالــی ،میانــی ،عملیاتــی و یــا کارکنــان مرتبــط اســت.
انســانها و روابــط آنهاســت کــه ســازمان را ایجــاد میکننــد و ســازمانها نظــام ادارۀ كشــور را
تشــکیل میدهنــد؛ لــذا هرگونــه ضعــف در نظــام اداری و سیاس ـتگذاری کشــور را بایــد در مشــکل
مدیریــت نیــروی انســانی شایســته جســت (ز).
بــرای بهبــود عملکــرد ،عمــدۀ ســازمانها بهســمت معیارهــای ســاختاری کشــیده شــدهاند؛ زیــرا
معیارهــای ســاختاری راهحلهایــی شــفاف بــوده و تغییــرات ســاختاری نیــز عینــی و مشــهود هســتند .اما
تحقیقــات نشــان داده طراحــی خــوب و اجــرای اثربخــش خطمشـیها تــا حــد زیــادی متأثــر از کیفیــت
افــراد درگیــر در فراینــد طرحریــزی و اجراســت .منظــور از کیفیــت دانــش ،مهــارت ،توانمنــدی ،نگــرش و
انگیزههایــی اســت کــه بــرای مســئولیتی خــاص ضــروری اســت .مدیــران و کارکنــان غیرمتعهــد و ناتــوان
جلــوی اجــرای بهتریــن طرحهــا را نیــز خواهنــد گرفــت (ج ،د) .البتــه اثرگــذاری نیروهــای مختلــف بــر
رونــد اجــرای پیادهســازی آمایــش یقینـاً متفــاوت اســت .شــاید بتــوان مدیــران را اثرگذارتریــن نیروهــا در
تحقــق یــا عــدم تحقــق آمایــش دانســت .ویژگیهــای الزم در مدیریــت منابــع انســانی آمایــش در ســه
دســتۀ توانمنــدی ،انگیــزه و ثبــات در بهکارگیــری بیــان میشــود.
5ـ3ـ .1برخورداری از دانش و توانمندی الزم

تدویــن و پیادهســازی آمایــش توانمندیهــای خــاص خــود را میطلبــد .ایــن توانمندیهــا شــامل
دو دســته ،تخصصــی و حرف ـهای ،هســتند .فــردی کــه در منصــب تدویــن یــا اجــرای آمایــش قــرار
میگیــرد ،بایــد موضــوع تخصصــی آمایــش و تخصصــی بخــش مربــوط بــه خــود را بهخوبــی بشناســد.
در جنبــۀ حرفـهای نیــز ،بســته بــه نقــش فــرد ،بایــد توانمندیهــای الزم بــرای ایفــای نقــش مدیریتــی
یــا طرحریــزی خطمشــی را داشــته باشــد .ضعــف در ایــن توانمندیهــا ایفــای نقــش فــرد را دچــار
ضعــف خواهــد کــرد .دو موضــوع شایستهســاالری و آمــوزش بــرای برخــورداری از نیروهــای توانمنــد
الزم اســت .البتــه برخــی توانمندیهــا و مهارتهــا بیشــتر جنبــۀ شــخصیتی دارنــد و بــا آمــوزش
چنــدان منتقــل نمیشــوند .در اینگونــه توانمندیهــا ،دقــت در انتخــاب بســیار کلیــدی اســت.
در مرحلــۀ تدویــن ،افــراد بایــد مهارتهــای الزم را دارا باشــند .تواناییهــای قضــاوت شــهودي،
مهــارت تحليلــي ،خالقیــت ،تفکــرات سیســتمی ،راهبــردی و اقتضائــی ازجملــه توانمندیهــای حرفـهای
طراحــی اســت .افــرادی کــه توانمندیهــای حرف ـهای زیــادی در طرحریــزی داشــته و درعیــنحــال،
دانــش گســتردهای در آمایــش و موضوعــات تخصصــی مرتبــط دارا بــوده و تجربــۀ نســبتاً زیــادی در
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امــورات کشــور داشــته باشــند ،یقینــاً فــراوان نیســتند .تدویــن آمایــش بایــد در تیمهایــی صــورت
گیــرد کــه افــراد آن ترکیبــی از توانمندیهــای الزم را دارا باشــند (ج ،د).
ت شــده اســت کــه اگــر فــردی بــا مهارتهــای مناســب
در مرحلــۀ اجــرا نیــز ،بنابــر تجربــه ،ثاب ـ 
مدیریتــی در رأس مجموعــهای قــرار بگیــرد ،برنامههــا را مدیریــت و اجــرا خواهــد کــرد .انتصــاب
افــراد ناشایســته از مهمتریــن موانــع اجــرای آمایــش خواهــد بــود (الــف ،ج) .بــا توجــه بــه گســترده
بــودن مجریــان آمایــش ،مدیــران و کارکنــان بایــد بــا آمایــش ســرزمین و طــرح و برنامــۀ تدوینشــده
آشــنایی کافــی پیــدا کننــد؛ یعنــی پــس از تدویــن آمایــش ،برنامههــای وســیع آموزشــی بــرای
مدیــران و کارکنــان نهادهــای مرتبــط بایــد برگــزار گــردد تــا ذهنیــت مشــترکی نســبت بــه ایــن
موضــوع بهوجــود آیــد (د ،ز).
برخــی از توانمندیهــای الزم بــرای نیروهــا قابــل آمــوزش اســت .توانمندســازی نیروهــا حتم ـاً بــه
بهبــود عملکــرد آنــان کمــک خواهــد کــرد .البتــه همــۀ بــار آمــوزش و توانمندســازی بــر دوش ســازمانها
نخواهــد بــود .نظــام آموزشــی کشــور بایــد امــکان تربیــت متخصصــان را فراهــم نمایــد .در برخــی
موضوعــات تخصصــی مــورد نیــاز کشــور بــرای آمایــش ،نظــام آموزشــي ک ـمکاری کــرده اســت (ز).
5ـ3ـ .2دارای انگیزه و تعهد مناسب

بیــان شــد کــه مهــارت و تخصــص از بایســتههای نیروهــای مؤثــر در پیادهســازی آمایــش اســت.
امــا ایــن شــرط کافــی نیســت و درصورتــیکــه انگیــزه و تعهــد الزم بــرای اجــرای خطمشــی وجــود
نداشــته باشــد ،باوجــود توانمنــدی آنــان ،پشــتیبانی الزم از طــرف آنهــا صــورت نخواهــد گرفــت.
کمبــود تعهــد سیاسـتگذاران و تصمیمگیــران نســبت بــه اجرایــی شــدن آمایــش ،یکــی از موانــع
اجــرای آمایــش اســت؛ یعنــی قانونگــذار و یــا تصمیمگیــر باالدســتی اهتمامــی بــه اجرایــی شــدن
نــدارد (ج ،ه) .در گام بعــد ،مدیــران ارشــد و میانــی نیــز بایــد تعهــد ،عــزم جــدی و حمایــت از آمایــش
داشــته باشــند تــا بتــوان بــه پیادهســازی آن امیــد داشــت (د).
فرهنــگ ســازمانی در اجــرای همــۀ برنامههــا ،ازجملــه آمایــش ،مؤثــر اســت .فرهنــگ ســازمانی
مجموع ـهای از مفروضــات مهــم و نانوشــتۀ مشــترک بیــن اعضــای ســازمان اســت و همانطــور کــه
شــخصیت فــرد بــر رفتــار او تأثیــر میگــذارد ،باورهــای مشــترک یــا فرهنــگ نیــز بــر اقدامــات افــراد
ســازمان مؤثــر اســت .از زیــر کار دررفتــن ،سیاسـیکاری ،نبــود فضــای همدلــی و همــکاری ،حاکمیــت
نــگاه اداري در عــوض تفکــر تحولگــرا و هدفگــرا ،پیشــینۀ ســازمان ــــ کــه در اجــرای تصمیمــات
راهبــردیاش نــزد کارکنــان بــه ناموفــق بــودن مشــهور اســت ــــ و فرهنــگ ســازمانی ناپذیرنــده و
مقاومــت دربرابــر تغییــر ،اجــرای آمایــش را دچــار چالشهــای جــدی خواهــد کــرد کــه ایــن موضــوع
بــه رهبــری مقاومــت دربرابــر تغییــر نیــاز دارد .البتــه در مواجهــه بــا مشــكالت بخــش نيــروي انســاني،
بهکارگیــری صــرف ابزارهــاي قانونــي بهجــای فرهنگســازی ،خــود یکــی از موانــع اجــرا خواهــد بــود.
ضــرورت آمایــش بایــد بــا گفتمانســازی بــرای ســطوح عالــی مدیــران تــا بدنــۀ اجرایــی و عمــوم
نخبــگان و حتــی مــردم تفهیــم و تبییــن شــود .پذیــرش درونــی و اعتقــاد واقعــی بــه اینکــه بایــد
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آمایــش را اجــرا کنیــم ،موفقیــت بزرگــی محســوب میشــود (د) .برخــی کارشناســان و مدیــران کشــور
آمایــش را بــرای شــرایط فعلــی کشــور ضــروری نمیداننــد (د ،ز) .تــا کنــون موضــوع آمایــش ســرزمین
ی کــه ایــن موضــوع از مهمتریــن مباحثــی اســت
در ســازمان برنامــه ،موضوعــی فرعــی بــوده؛ درحال ـ 
کــه باالتریــن ســطوح تصمیمگیــری کشــور بایــد بــه آن ورود کننــد (د) .بایــد وضعیــت موجــود
بهدرســتی و بهطــور شــفاف مــورد توافــق سیاس ـتگذاران و مدیــران کشــور باشــد و وضــع مطلــوب
نیــز مــورد اجمــاع نســبی آنهــا قــرار گیــرد .مادامـی کــه آمایــش موضوعــی در فــرع موضوعــات کشــور
باشــد و فراگیــر نشــود ،آمایــش ســرزمین محقــق نخواهــد شــد (د ،ه) .نیــاز اســت تــا گفتمانســازی
آمایــش بهصــورت جــدی در دســتور کار ســازمان متولــی ایــن مســئله قــرار گیــرد و از ظرفیتهــای
رســانۀ ملــی و مراکــز آموزشــی جهــت ایــن امــر اســتفاده شــود .اجمــاع تصمیمگیرنــدگان بــر ســند
تدوینشــده ،اعتقــاد مدیــران بــه آمایــش و مهــم دانســتن آن و همچنیــن منطقــی بــودن برنامههــا
از نظــر آنهــا ،از الزامــات پیادهســازی آمایــش اســت (ز) .وفــاق بیــن مراجــع سیاس ـتگذاری و اجــرا
نیــز بــا مشــارکت در مرحلــۀ مطالعــات و تدویــن و همچنیــن تشــکیل کمیتههــای نظارتــی بیننهــادی
دربــارۀ اجــرای آمایــش ،میتوانــد تقویــت گــردد.
بســیاری از قوانیــن اجرایــی در کشــور مــورد اهتمــام و احتــرام جــدی نیســت (د ،ز) .عمومــاً
برنامههــای بودجــه مــورد اهتمــام دولتهــا نیســت و گــزارش تفریــغ بودجــه و تخلفــات دولتهــا در
مجلــس بهصــورت جــدی دنبــال نمیشــود .سیاس ـتهای کلــی نظــام نیــز جایــگاه مناســبی در افــکار
و برنامههــای مســئوالن نــدارد و عمومــاً دولتهــا خــود را در جایــگاه عــوض کــردن سیاســتهای
کلــی بخشهــای مختلــف کشــور میبیننــد (د ،ه) .هرقــدر کــه جایــگاه قانــون در کشــور نهادینــه
شــود و فرهنــگ خودمختــاری و بیاحترامــی بــه قانــون تقبیــح گــردد ،ایــن گفتمانســازیها بــه
پیادهســازی آمایــش نیــز کمــک خواهــد کــرد (ج ،د ،و).
یکــی دیگــر از مســائلی کــه بــه اجــرای ضعیــف یــا ناقــص سیاسـتها منجــر میشــود ،آن اســت کــه
مدیــران اجرایــی کــه مجریــان سیاس ـتها هســتند ،بیــش از آنکــه براســاس چش ـمانداز و برنامههــای
بلندمــدت تصمیمگیــری کننــد ،تصمیماتشــان تحــت تأثيــر مالحظــات سیاســی کوتاهمــدت اســت.
معمــوالً سیاســتهای کوتاهمــدت یــا بــرای حــل مشــکالت روزمــرۀ مدیــران و بــرای جلــب آرا و
یــا بــا نــگاه دلســوزانه بــرای حــل مشــکالت تــودۀ مــردم نوشــته میشــود .در عرصــۀ سیاســتزدۀ
مدیریــت کشــور ،برخــی مدیــران اجرایــی کــه بهصــورت سیاســی نیــز منصــوبشــدهاند ،بــرای حفــظ
جایگاهشــان ،بــه تأميــن رضايــت گــروه سياســي حامــي خــود و تقويــت آن میپردازنــد .نــگاه بــه
منافــع شــخصی ،حزبــی و انتخابــات در سیاس ـتمداران و نماینــدگان مجلــس موانــع اجــرای آمایــش
ســرزمین اســت (ب ،ج ،د ،ه ،و) .یــک فرهنــگ غلــط نیــز تغييــر سیاس ـتها بــا تغييــر دولتهاســت
کــه مانــع پیادهســازی خطمشــیها میشــود .عجلــه بــراي ارائــۀ نتایــج ملمــوس قابــل شــمارش،
نبــود نــگاه فرابخشــی و توجــه صــرف دســتگاهها بــه صــاح بخــش خــود ،فعالیتهــای رقابتآمیــز
بــا ســایر دســتگاهها و برخــی گرایشهــای محلــی و منطقــهای ،در بســیاری از اوقــات بــا اجــرای
خطمشــیهای کالن متعــارض اســت (ج ،د ،ه).
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ویژگیهــای فــردی تأثیــر بســیار زیــادی بــر عملکــرد دارد .ارزشهــای فــردی تشــریحکنندۀ خــوب
یــا بــد از نظــر فــرد اســت .ارزشهــا اســتانداردهای درونــی اســت و مســیر رفتــاری فــرد را مشــخص
میکنــد .خودرأیــی در خطمشــیگذاران و بیتوجهــی بــه نظــرات ســاير بازيگــران ،بياعتقــادي،
فقــدان اراده ،نبــو ِد شــهامت الزم بــراي ايجــاد تغييــرات ،انفعــال ،عــدم پويايــي و تمايــل بــه حفــظ
وضــع موجــود خصوصیاتــی هســتند کــه توســط افــراد واجــد آن ،تدویــن و پیادهســازی آمایــش را
بــا چالــش مواجــه خواهنــد کــرد .شــجاعت ،درایــت ،تــاش ،اخــاص ،تــوکل و مردمــی بــودن افــراد
مرتبــط بــا آمایــش ســرزمین ،قطعــاً تدویــن و اجــرای آنهــا را بــا موفقیتهــای بیشــتری همــراه
خواهــد کــرد (الــف ،ج ،د ،ه).
5ـ3ـ .3ثبات نسبی مدیریتی

سياســتهاي مهــم و كلــي ماننــد آمایــش ســرزمین ،بهدلیــل ماهیــت عمیــق و بلندمــدت بــودن
اثرگــذاری آن ،نیازمنــد مجــال و ثبــات اســت (و) .درواقــع آمایــش بــرای آنکــه بتوانــد پیامدهــا و آثــار
خــود را در جامعــه بنمایانــد ،بــه برنامهریــزی و پایــش بلندمــدت نیــاز دارد .بهســبب تغییــر دولتهــا
معیــن ،بهتبــع تغییــر نگرشهــا ،متأســفانه شــاهد انقطــاع بســیاری از برنامههــا
در فواصــل زمانــی ّ
و سیاس ـتها هســتیم .ورود نهــادی ماننــد مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در تصویــب چش ـمانداز
آمایــش و رصــد دائمــی پیشــرفت ایــن سیاســت کلــی میتوانــد بــه ثبــات بیشــتر آن کمــک کنــد (و).
بیثباتــی در مدیریــت ســطوح مختلــف اجرایــی آمایــش نیــز موجــب میشــود مديــران از برنامههــاي
بلندمــدت اســتقبال نكننــد .هــر مدیــری بــا آمــدن خــود ترکیــب جدیــدی ایجــاد میکنــد و انســجام
مجــدد افــراد و دســتگاهها زمــان میطلبــد .تغییــر مکــرر مدیــران موجــب میشــود مدیــران نتواننــد
اطالعــات دقیــق درمــورد شــرایط محیطــی و انســانی و ســابقۀ پیامدهــای مثبــت و منفــی اقدامــات
مشــابه گذشــته در بخــش کاری خــود در دســت داشــته باشــند (ج) .از ایـن رو ثبــات نســبی مدیریــت
ســازمان متولــی اجــرای آمایــش ســرزمین نیــز بــه اجــرای موفقتــر آن کمــک خواهــد کــرد.
5ـ .4سازمان مجری توانمند
مدیریــت نیــروی انســانی مرتبــط بــا آمایــش یکــی از عناصــر کلیــدی مؤثــر در اجــرای آمایش ســرزمین
بیــان شــد؛ ولــی ایــن نیروهــا ،فــارغ از توانمندیهــا و انگیزههایشــان ،در یــک ســاختار و ســازمان
معینــی بایــد آمایــش را دنبــال کننــد .دســتگاه اجرایــی و ســازمان نامناســب مانعــی بــرای اجــرای
ّ
آمایــش توســط نیروهــا خواهــد بــود .ســازماندهی و هماهنگــی و همچنیــن تأمیــن و تخصیــص بهینــۀ
منابــع در ایــن قســمت بیــان میشــود.
5ـ4ـ .1سازماندهی و هماهنگی

آمایــش ســرزمین از مجــرای نظــام اداری کشــور بــه اجــرا درمیآیــد .مســائل موجــود در نظــام اداری
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موجــب شــده اســت بعضـاً در مــواردی کــه مدیــران انگیز همنــد قصــد ایجــاد تحــول دارنــد ،نظــام اداری
در عــوض تســهیل ،همچــون بــاری ،مانــع ایجــاد تحــوالت شــده اســت .ســاختارهای متصلب ،بوروکراســی
بیمــار ،نســبت بســیار زیــاد ســتاد بــه صــف و نبــود ارتبــاط پویــا بیــن دســتگا ههای مجــری ،برخــی از
مشــکالت نظــام اداری کشــور اســت .ایــن مشــکالت اجــرای آمایــش ســرزمین را نیــز دچــار چالــش
خواهــد کــرد .اصــاح نظــام اداری از الزامــات پیاد هســازی آمایــش ســرزمین اســت .بهعلــت بینبخشــی
بــودن آمایــش ،نهــاد متولــی ایــن موضــوع بایــد ســازمان برنامـ ه و بودجــه باقــی بمانــد و وزارتخان ههایــی
ماننــد راه و شهرســازی ،غیــر از موضــوع کالبــدی شــهری و ارتباطــی ،قــادر نیســتند هماهنگــی الزم برای
موضوعــات مختلــف صنعتــی ،فرهنگــی ،محیطزیســتی و ...را فراهــم آورنــد (الــف ،د ،و).
رســیدن بــه اهــداف آمایشــی مســتلزم پیشــرفت هماهنــگ اســتانهای ذیــل یــک منطقــۀ آمایشــی
اســت .در غیــر ایــن صــورت ،عــدم موازنــه بیــن اســتانها اخــال مجــددی ایجــاد خواهــد کــرد .از ایــن
جهــت ،ســاختاری جهــت مدیریــت هماهنــگ منطقـهای آمایــش بایــد ایجــاد شــود کــه البتــه ســاختار
آن بهصــورت یــک کمیتــۀ ضعیــف بیناســتانی و یــا یــک مدیریــت متمرکــز قــوی مســتقل نبایــد
باشــد؛ بلکــه بــا حفــظ اختیــارات اســتانها ،قســمتی از اختیــارات ملــی ســازمان برنامــهو بودجــه
بایــد بــه آن تفویــض گــردد (ب) .نهــاد مرکــزيِ انســجامبخش و مقبــول در کشــور ،مشــخص بــودن
م کار ميــان دســتگاهها ،کارآمــدی هماهنگســازی فعالیتهــای اجرایــی و جدیــت
وظایــف و تقســی 
و پیگیــری پیوســتۀ مدیریــت باالدســت از لــوازم پیادهســازی آمایــش اســت.
جهــت هماهنگــی و رفــع موانــع اجــرا ،نظــام پایــش اجــرا ضــروری اســت .ایــن سیســتم اطالعاتــی
بایــد وضعیــت اجــرای آمایــش در نهادهــا و اســتانها را رصــد کنــد و درصــورت اختــال ،نقــاطِ گیــر را
بهســرعت شناســایی نمایــد تــا درصــورت لــزوم ،بــا ورود رئیسجمهــور یــا مقامــات دیگــر بــه مســئله،
رفــع مانــع صــورت گیــرد (و ،ز) .اســتفاده از فناوریهــای جدیــد کمــک شــایانی بــه افزایــش ارتباطــات
درونســازمانی و بیندســتگاهی خواهــد کــرد.
دانشــی کــه در مرحلــۀ تدویــن ایجــاد شــده اســت ،در حیــن اجــرای آمایــش در بخشهــا و مناطــق
مختلــف تصحیــح و تکمیــل میگــردد .ایــن دانــش بایــد بــه مســئوالن آتــی انتقــال یابــد تــا از مطالعــات
معینــی
تکــراری و یــا تکــرار تجربیــات غلــط جلوگیــری شــود .مدیریــت دانــش نیازمنــد وجــود ســاختار ّ
ن حــال کــه تالشهــای مرکــزی
بــا ایــن مأموریــت و همچنیــن همــکاری همــۀ دستگاههاســت .درعیـ 
بــرای پیگیــری و هماهنگســازی اجــرا صــورت میگیــرد ،اختیــار عمــل کافــی مجریــان ســطوح
پایینتــر الزم اســت تــا در فضــای مبتکران ـهای فعالیــت کننــد و درصــورت بــروز مشــکالت نهچنــدان
بــزرگ ،خــود بــه رفــع موانــع الزم اقــدام کننــد .ایــن امــر موجــب افزایــش انگیــزه در مدیریتهــای
ســطوح محلــی خواهــد شــد (الــف) .اگرچــه بایــد از انحــراف آمایــش بهســمت گرایشهــای محلــی و
قومــی متضــاد بــا سیاس ـتهای آمایشــی مراقبــت کــرد.
5ـ4ـ .2تأمین منابع و تخصیص بهینه

از منابــع انســانی و مالــی تــا تجهیــزات بهعنــوان منابــع ســازمانی یــاد میشــود .امــا بــا توجــه بــه
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اهمیــت منابــع انســانی در پیادهســازی آمایــش و همپوشــانیها بــا ســایر شــرایط اجــرا ،مدیریــت منابــع
انســانی بهصــورت جداگانــه شــرح داده شــد .تأمیــن و تخصیــص منابــع مالــي الزم و ســازماندهی
تجهیــزات مرتبــط ،درصورتــیکــه هوشــمندانه و متناســب بــا عملکردهــا باشــد ،خــود یــک نظــام
انگیزشــی بــرای مدیریتهــا خواهــد بــود .فعــال کــردن ســرمایههای ملــی و جهتدهــی نقدینگــی
بانکهــا و منابــع بخــش خصوصــی و عمــوم مــردم درجهــت اهــداف آمایشــی ،از لــوازم پیادهســازی
آمایــش اســت (ز) .اســتفاده از ســرمایههای ســایر کشــورها و ایرانیــان خــارج از کشــور ،در بخشهــا و
بــا روشهایــی کــه میتوانــد جذابیــت الزم را درعیــن حفــظ منافــع ملــی ایجــاد نمایــد ،بایــد دنبــال
گــردد (الــف).
5ـ .5نظارت و بازخوردگیری مناسب
بــرای دســتیابی بــه نتایــج واقعــی و مــورد انتظــار ،الزم اســت طرحهــا و برنامههــای آمایــش در حیــن
س از آن ارزیابــی شــود .ارزیابــی ناقــص اجــرای سیاسـتها موجــب میشــود بازخــورد کامــل
اجــرا و پـ 
و جامعــی از نتایــج خــود دریافــت نکنــد و از ایــن رو مســائل و مســیرهای نادرســت گذشــته اصــاح
نشــود .ارزیابــی و کنتــرل راهبــردی و عملیاتــی بــرای نهادهــای سیاســتگذار ،مجریــان و ناظــران
ضــروری اســت.
5ـ5ـ .1تعریف صحیح شاخصها

معیــن بــرای ســنجش و ارزیابــی
جهــت ارزیابــی پیادهســازی آمایــش ،نیــاز بــه وجــود شــاخصهای ّ
اســت .متأســفانه بهعلــت فقــدان یــا ضعــف شــاخصها و معیارهــای نظــارت و ارزشــیابی در بســیاری
از خطمشــیها ،ارزیابیهــای صورتگرفتــه از اجــرای خطمشــی ســطحی بــوده اســت و نمیتــوان
بــه آنهــا تکیــه کــرد .شــاخص وضعیــت یــک پدیــده را میســنجد تــا عالمتــی از یــک مفهــوم کلــی
باشــد و آن را توصیــف کنــد .شــاخصها بایــد قابــل ارزیابــی باشــند و مفاهیــم کلــی و کیفــی غیرقابــل
ســنجش مناســب ایــن امــر نیســتند .ارزیابــی بایــد نتایــج و خروجیهــا ،علــل ایجــاد ایــن نتایــج،
پیامدهــای خروجیهــا ،کیفیــت عملکردهــا و همچنیــن تخلفــات مالــی و قانونــی را شناســایی کنــد
(ب ،ج ،و) .شــاخصها بایــد بتواننــد بهخوبــی ایــن مــوارد را بهصــورت مختصــر ،مفیــد و صحیــح
بهنمایــش بگذارنــد .بــرای ارزیابیهــای راهبــردی ،تعریــف شــاخصهای کلیــدی اهمیــت فراوانــی
دارد (و).
بــا توجــه بــه موضوعــات متنــوع ،قلمروهــای متفــاوت ســرزمینی و تعــدد دســتگاههای مرتبــط
بــا پیادهســازی آمایــش ،طراحــی شــاخصها بــرای ایــن امــر پیچیــده اســت .شــاخصها بایــد هــم
بتواننــد بــه تفکیــک موضــوع ،قلمــرو و دســتگاه ،دادههــای مناســبی را ارائــه کننــد (ج ،و) و هــم
بهصــورت ترکیبــی ،بــرای یــک موضــوع ،قلمــرو یــا دســتگاه خــاص ،جمعبنــدی کلــی بهنمایــش
بگذارنــد و هــم بهصــورت کلیتــر ،نــگاه کالنــی بــه وضعیــت آمایــش ســرزمین در کشــور ایجــاد
نماینــد (ب ،ج).
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5ـ5ـ .2سازوکار خوب نظارتی

ســازوکار و نظــام ارزیابــی و نظــارت بایــد فرایندهــای سیســتماتیک بــا ابــزار کنتــرل و پیگیــری را
دراختیــار داشــته باشــد .ایــن ســاختار بایــد عالوهبــر ردههــای پاییندســت ،توانمنــدی الزم جهــت
پاس ـخگويي مديــران ارشــد كشــور دربــارۀ نتايــج و تبعــات فعاليتهايشــان را نیــز دارا باشــد .درحــال
حاضــر 17 ،نهــاد نظارتــی در کشــور وجــود دارد کــه دربــارۀ کارآمــدی آنهــا تردیدهــای فراوانــی
هســت .جدیــت نهادهــای نظارتــی بســیار حائــز اهمیــت اســت (الــف ،ج ،ه ،و) .متأســفانه فــرار از قانــون
بودجــه ،عــدم اهتمــام مجلــس بــه تخلفــات دولــت در گزارشهــای تفریــغ بودجــه و رعایــت نکــردن
سیاس ـتهای کلــی نظــام ،وضعیــت عــادی بــه خــود گرفتــه اســت (ج ،د ،ه ،و).
بــرای پیادهســازی آمایــش ،بیــش از بررســی تخلفــات مالــی و حتــی حقوقــی ،نیــاز بــه رصــد
اجــرا و تحقــق اهــداف قانــون اســت کــه نهــاد تصویبکننــدۀ قانــون شــأن ورود بــه آن را دارا اســت
(ج) .هرکــدام از نهادهــای سیاســتگذار ،بســته بــه ســطح تصویــب آمایــش ،بایــد نهــاد نظارتــی
متناســب بــا خــود را نیــز داشــته باشــند .ایــن نهادهــای نظارتــی بایــد دو مســئله را رصــد کننــد:
اول ،رصــد و مراقبــت تطبیــق همــۀ قوانیــن پاییندســت بــا طرحهــای مصــوب آمایــش آن نهــاد؛
دوم ،شناســایی و کنتــرل نقــاط کلیــدی و گلوگاههــای اجــرای آمایــش (د ،ه ،و) .ایــن نظــارت فقــط
بــه قوانیــن و عملکردهــای رســمی و حقوقــی نبایــد منتهــی شــود .جریانســازیها و اظهــارات
خــاف آمایــش توســط مســئوالن و رســانهها ،درصــورت عــدم نظــارت ،تبییــن و کنتــرل ،اجــرا
را بــا چالــش مواجــه خواهــد کــرد (د) .داشــتن سیســتمهای اطالعاتــی متناســب ،بــرای پایــش
اجــرا اجتنابناپذیــر اســت (ز) .ایــن اطالعــات بایــد صحیــح و اتکاپذیــر باشــد .نهادهــای موجــود،
ماننــد ســازمان آمــار ،بــا تغییراتــی در برنامههــای جم ـعآوری دادۀ خــود ،میتواننــد کم ـککار ایــن
سیســتم اطالعاتــی باشــند (و).
بهعلــت وســعت موضوعــی ،ســرزمینی و دســتگاهی اجــرای آمایــش ،تــن نــدادن برخــی مســئوالن
بــه رعایــت قوانیــن و همچنیــن جهــت تحقــق واقعــی مردمســاالری ،وجــود نظــام مطالبهگــری مبتنــی
بــر افــکار و رفتــار عمومــی ،از بایســتههای طراحــی نظــام نظــارت و ارزیابــی اســت .گفتمانســازی،
توانمندســازی و ایجــاد زیرســاختهای الزم جهــت فعــال شــدن مــردم بــرای نظــارت و ارزیابــی
عملکردهــا ،عالوهبــر اینکــه کمــک بزرگــی بــه پیادهســازی آمایــش ســرزمین خواهــد کــرد ،میتوانــد
بــه جلــب حمایــت عمومــی بــرای اجــرای آمایــش ،رشــد فکــری جامعــه و تحقــق حکمرانــی مناســب در
نظــام مردمســاالری دینــی منتهــی گــردد (ب) .نظــارت عمومــی شــرط اصلــی موفقیــت مردمســاالری
اســت و گروههــای علمــی ،دانشــجویی ،ســازمانهای مردمنهــاد و ...میتواننــد موتورهــای حرکــت
ایــن موضــوع باشــند (ب) .مســئلۀ دیگــر در نظــارت و بازخوردگیــری ایــن اســت کــه پیــش از اجــرای
طرحهــای وســیع ،اجــرای آزمایشــی (پایلــوت) میتوانــد بســیاری از مشــکالت را پیــش از فراگیــر
شــدن آشــکار ســازد .یکــی از ســازوکارهای قطعــی بازخوردگیــری در طرحهــای وســیع اجــرای
آزمایشــی اســت تــا از هــدر رفــت ســرمایه ،انــرژی و اعتمــاد جلوگیــری شــود (ز).
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5ـ .6مالحظه شرایط محیطی
ن شــده ،بهجــز ماهیــت مســئله ،مابقــی مربــوط بــه مالحظاتــی
مجموعــۀ ابعــادی کــه تــا کنــون بیــا 
اســت کــه درون ســازمانهای متولــی آمایــش وجــود دارد .امــا واقعیــت آن اســت کــه اجــرای آمایــش
در درون محیطــی انجــام میشــود کــه بعضــاً عوامــل غیرقابلکنترلــی را بــر اجــرا تحمیــل خواهــد
کــرد .شــناخت اثــر عوامــل محیطــی بــر پیادهســازی آمایــش ،چنــد مزیــت دارد :اول آنکــه ،در تدویــن
آمایــش بایــد اثــر ایــن عوامــل در اجــرای آمایــش مــورد توجــه و پیشبینــی قــرار گیــرد و تدابیــر الزم
اتخــاذ گــردد؛ دوم اینکــه ،بــا نــگاه بــه عوامــل محیطــی ،بایــد آرایــش الزم جهــت پیادهســازی ایجــاد
گــردد؛ ســوم اینکــه ،در ارزیابیهــا و نظارتهــا نیــز بایــد اثــر عوامــل محیطــی بــر میــزان موفقیــت
یــا شکســت ســنجیده شــود و مــورد قضــاوت قــرار گیــرد؛ چهــارم اینکــه ،اتخــاذ ســازوکارهایی جهــت
مناسبســازی بســتر محیطــی بــرای اجــرای آمایــش میتوانــد بهعنــوان یــک مســئلۀ خــاص ،در
دســتور کار خطمشــیگذاری قــرار گیــرد.
5ـ6ـ .1انسجام مناسب در سطح کالن حکومتی

هرچنــد کــه حکومــت سیاس ـتگذار ،مجــری و ناظــر اجــرای آمایــش ســرزمین اســت ،میتــوان
هماهنگــی قــوا ،شــیوۀ حکمرانــی و رابطــۀ مــردم و حکومــت را محیــط بــر آمایــش ســرزمین دانســت.
آمایــش ســرزمین طرحــی فراتــر از دولتهــا بــوده و تمامــی نهادهــای حکومتــی و غیرحکومتــی را
دربرمیگیــرد .همافزایــی و انســجام مناســب و حمایــت همــۀ نهادهــای دولتــی ،تقنینــی ،قضایــی،
عمومــی غیردولتــی و انقالبــی بــرای پیادهســازی آمایــش ســرزمین ضــروری اســت (الــف ،ز) .چهبســا
بــرای تحقــق آمایــش و ســایر سیاسـتهای بلندمــدت کشــور تعریــف و تغییــر در روابــط قــوا و شــرایط
حکمرانــی ضــرورت داشــته باشــد تــا منافــع کوتاهمــدت کســانی کــه بــه دولــت و قــدرت میرســند،
در آنهــا اختــال بهوجــود نیــاورد و مصالــح بلندمــدت کشــور ضایــع نگــردد (الــف ،ب) .ناپایــداری
نســبی و بیثباتــی قوانیــن و مقــررات ســایر بخشهــا نیــز میتوانــد بــه اجــرای آمایــش آســیب بزنــد
(الــف ،و).
5ـ6ـ .2توجه به شرایط جامعه

شــرایط اجتماعــی ،سیاســی ،اقتصــادی ،امنیتــی و فنــاوری جامعــه بــر اجــرای آمایــش مؤثــر خواهــد
بــود و بایــد شــرایط کنونــی و آینــده ،در تدویــن و اجــرا مــورد مالحظــه قــرار گیــرد تــا بهرهبــرداری،
انعطــاف یــا لــوازم مواجهــه بــا آن تأمیــن گــردد .حــوادث غیرمترقبــه طبیعــی و رویدادهــای غیرمنتظــره
نیــز ممکــن اســت اجــرای آمایــش را دچــار مشــکل کنــد .برنامههــای آمایشــی بایــد انعطــاف و
هوشــمندی الزم جهــت مواجهــه بــا ایــن مســائل را دارا باشــند .آمایــش بایــد بــا هنجارهــا و ارزشهــای
جامعــه همســو باشــد (الــف) .ایــن امــر بــه اجــرای آن کمــک خواهــد نمــود.
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5ـ6ـ .3توجه به نقش عموم مردم

حمایــت مردمــی و عــزم ملــی الزمــۀ اجــرای موفــق آمایــش اســت .الزم اســت آمایــش ســرزمین از
طریــق گفتمانســازی بــرای عمــوم مــردم جامعــه تبییــن شــود تــا بــه چش ـمانداز مشــترک عمــوم
جامعــه تبدیــل شــود و همگــی در مســیر دســتیابی بــه آن حرکــت کننــد .اکنــون آمایــش ســرزمین
بــرای جامعــه ناآشناســت؛ بــه همیــن دلیــل احســاس تعلــق و اعتقــاد الزم بــرای فعالیــت همســو بــا
آمایــش وجــود نــدارد و همــکاری الزم در ایــن زمینــه صــورت نخواهــد گرفــت (د ،ز).
از آنجــا کــه مــردم میتواننــد بــا رأی یــا عــدم رأی خــود بــه مقامــات ،حمایــت و یــا مخالفــت
خــود را بــا طرحهــای مرتبــط بــا آمایــش ســرزمین نمایــان ســازند ،دیــدگاه عمومــی نقــش بســزایی در
اجــرای آمایــش ایفــا میکنــد .انتظــارات عمومــی خــاف جهــت آمایــش ســرزمین از مســئوالن محلــی
و نماینــدگان مجلــس نیــز موجــب میشــود تــا فعالیتهــای مســئوالن بــه سمتوســوی جلــب
رضایــت و رای آوری مجــدد کشــیده شــود (ج).
بـه غیــر از دیــدگاه عمومــی دربــارۀ آمایــش ســرزمین ،فرهنــگ عمومــی نیــز بــر اجــرای طرحهــای
مختلــف و ازجملــه آمایــش اثرگــذار خواهــد بــود .ایــن فرهنــگ عمومــی ،هــم رفتارهــای عمومــی
را شــکل میدهــد و هــم رفتارهــای مســئوالن را کــه بهصــورت طبیعــی از جامعــه برآمدهانــد،
جهتدهــی میکنــد .وجــود فرهنــگ قانونگریــزی ،بینظمــی ،بیبرنامگــی ،خــود را صاحبنظــر در
همــۀ امــور دانســتن و فقــدان اعتمــاد عمومــی بــه برخــی نهادهــا یــا فعالیتهــا ،پیادهســازی آمایــش
یــا هــر طــرح دیگــری را بــا مشــکل مواجــه خواهــد کــرد (ج) .تــاش جهــت گفتمانســازی آمایــش
و همچنیــن اصــاح فرهنــگ عمومــی بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد .كمتوجهــي بــه بهرهگيــري از
مشــاركت مــردم در امــور كشــور و عــدم اعتقــاد مديــران بــه اهميــت جلــب مشــاركت مــردم و تأثيــر
آن در ارتقــاي طرحهــا ،از موانــع تحقــق آمایــش اســت (ب) .همچنیــن ،تنــوع فرهنگهــا و تضــاد
منافــع افــراد و گروههــاي تحــت تأثيــر برنامههــای آمایشــی ،در طراحــي و اجــرا بایــد مــورد توجــه
قــرار گیــرد.
5ـ6ـ .4توجه به نقش سایر گروههای فعال در جامعه

گروههــا و نهادهــای خصوصــی مختلــف جامعــه کــه بهنوعــی متأثــر از اجــرای آمایــش هســتند ،از
عوامــل مؤثــر بــر اجــرا محســوب میشــوند .بیــن ایــن گروههــا و نهادهــا و پیادهســازان آمایــش بایــد
ارتبــاط مؤثــری برقــرار شــود (ز) .بســیاری از فعــاالن علمــی و اجرایــی در جامعــه اهمیــت و ضــرورت
آمایــش ســرزمین را بهخوبــی نمیداننــد (د ،ه) .جلــب حمایــت فعــاالن جامعــه بــه گفتمانســازی
نیــاز دارد .حمایــت فعاالنــۀ آمایــش از ســوي گروههــای حامــی ســازمانیافته نیــز کمــک شــایانی
بــه اجــرای آمایــش خواهــد کــرد .گروههــای تحــت تأثيــر آمایــش نیــز دارای تضــاد منافــع از اجــرا
هســتند کــه ایــن مســئله بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .فعــاالن مختلــف جامعــه و بخشهــای
ل نفــوذ بــر خطمش ـیگذاران
مختلــف حکومتــی در مســیر تدویــن و اجــرای آمایــش ،ســعی در اعمــا 
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و مجریــان خواهنــد کــرد (و) .البــی مســتقیم یــا غیرمســتقیم و جریانســازی رســانهای از ابزارهــای
معمــول گروههــای فشــار اســت .تــاش بــرای اثرگــذاری بــر آمایــش جنبــۀ مثبتــی دارد و آن ،تصحیــح
و تکمیــل بــا نظــرات مختلــف اســت .ولــی ســند آمایــش در تدویــن و اجــرا ،در ســطوح کشــوری تــا
محلــی ،بایــد از اعمــالنفوذهــای خــاف سیاسـتهای آمایشــی محفــوظ بمانــد کــه ایــن امــر نیازمنــد
تدبیــر و مدیریــت مســئله اســت (ج ،و).
آمــوزش و توانمندســازی جامعــه بــه اجــرا کمــک خواهــد کــرد .تجربــۀ خصوصیســازی ضــرورت
توانمندســازی بخشهــای مختلــف جامعــه را نشــان داده اســت (ه) .قســمت زیــادی از مطالعــات و
اجــرای طرحهــای آمایشــی توســط بخــش خصوصــی انجــام میشــود .ضعــف علمــی نظــام آموزشــی
در موضــوع آمایــش و کمبــود مراکــز قــوی مشــاورهای و تــوان محــدود بخــش خصوصــی در اجــرا
ازجملــه موانــع اجــرای آمایــش در کشــور اســت (د ،و).
5ـ6ـ .5توجه به شرایط بینالمللی

محیــط مؤثــر در اجــرای آمایــش فراتــر از کشــور بــوده و شــرایط بینالمللــی نیــز بــر اجــرا مؤثــر
اســت .همانطــور کــه موازنــۀ رشــد اســتانها الزمــۀ تحقــق آمایــش اســت ،عــدم تعــادل بیــن
ایــران و کشــورهای همســایه و حتــی فراتــر ،موجــب هــدر رفــت ســرمایههای ملــی خواهــد شــد
(ب)؛ یعنــی ممکــن اســت باوجــود پیشــرفت کشــور در سیاس ـتهای آمایشــی ،بهعلــت عــدم موازنــه
بــا همســایگان ،پدیدههایــی ماننــد قاچــاق و سوءاســتفادههای امنیتــی توســعه پیــدا کنــد؛ زیــرا
بهعلــت عــدم موازنــۀ دو کشــور ،رغبــت فراوانــی بــه ایــن امــور پدیــد میآیــد .هرچنــد ایــن مســئله
کامــ ً
ا قابــلحــل نیســت ،طراحــی برنامههــای همافــزا و تعامــل بــا ســایر کشــورها در زمینههــای
گوناگــون انــرژی ،اشــتغال و همکاریهــای امنیتــی میتوانــد موانــع پیادهســازی آمایــش را کاهــش
دهــد .گاهــی ســرمایهگذاری در کشــورهای همســایه جهــت رشــد آنهــا میتوانــد بــه کاهــش
هزینههــای آتــی کشــور جهــت مدیریــت بحرانهــای جدیــد منجــر شــود (ب) .در فضــای همســایگان
و ســایر کشــورهای بینالملــل ،فرصتهایــی جهــت تســریع دســتیابی بــه اهــداف آمایشــی وجــود
دارد .پروژههــای مشــترک بینالمللــی ،ســرمایهگذاری مالــی ،فنــاوری ،نیــروی انســانی متخصــص،
آموزشهــای علمــی و ...ازجملــه فرصتهــای ممکــن در عرصــۀ بینالملــل اســت .البتــه بــا توجــه
بــه رقابتهــا و دشــمنیهای موجــود در فضــای بینالملــل ،ورود ســادهانگارانه بــه آن میتوانــد
تهدیــدات فراوانــی را بــرای کشــور ایجــاد کنــد (الــف) .تــاش بــرای شــکل دادن بــه یــک نظــم
آمایشــی در منطقــۀ غــرب آســیا و یــا بــا اســتفاده از متحــدان و کشــورهای مشــترکالمنافع بــا
ایــران نیــز از فرصتهــای بینالمللــی اســت (الــف ،ب) .ازجملــه تهدیداتــی کــه وجــود دارد ،تــاش
امریــکا و اســتکبار بینالملــل علیــه جمهــوری اســامی و مــردم ایــران ،بهعلــت نپذیرفتــن هژمونــی
آنــان در کشــور و فضــای بینالملــل و مقابلــه بــا زورگوییهــای آنهاســت (الــف) .بهعلــت ایــن
ایســتادگیها ،جبهــهای از نیروهــای مقاومــت دربرابــر اســتکبار در بیــن ملتهــا درحــال گســترش
اســت کــه تعامالتــی را در نظــم نویــن جهانــی ،ببــن مخالفــان امریــکا ایجــاد کــرده اســت .جایــگاه ایران
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در ایــن جبهــه ،جــزو فرصتهایــی اســت کــه درصــورت هوشــمندی و بهرهمنــدی فعاالنــه ،میتوانــد
گامهــای دســتیابی بــه چشــمانداز آمایــش را تســریع کنــد.

 .6نتیجهگیری

براســاس بررســیهای صورتگرفتــه از دیدگاههــای صاحبنظــران میتــوان فهمیــد کــه
پیادهســازی آمایــش بــا مجموع ـهای از موانــع و چالشهــا مواجــه اســت .الزامــات غلبــه بــر ایــن
چالشهــا نیــز متنــوع بــوده و طیــف وســیعی از موضوعــات را شــامل میشــود؛ یعنــی بــا توجــه
بــه اهمیــت ،گســتردگی و پیچیدگــی آمایــش ســرزمین ،نــگاه ســادهانگارانه بــه تدویــن و اجــرای
آن قطعــاً تحقــق آن را دچــار اشــکاالت فراوانــی خواهــد کــرد .ایــن مجموعــه مالحظــات الزم
بــرای اجــرای آمایــش در عمــوم خطمشــیهای کالن کشــور نیــز کموبیــش قابــل مشــاهده
اســت .از ایــن رو اقــدام بــه اصــاح ســازوکارهای یافتشــده نهفقــط بــرای تحقــق آمایــش ،بلکــه
زیرســاخت اصــاح سیســتمهای سیاســتگذاری و اجرایــی کشــور اســت و نفــع همهجانبــهای را
بــه همــۀ برنامههــا و سیاس ـتهای دیگــر خواهــد رســاند .ایــن مجموعــۀ عوامــل در شــش دســتۀ
اصلــی بــا عناویــن توجــه بــه ماهیــت آمایــش ،تدویــن صحیــح آمایــش ،مدیریــت منابــع انســانی،
ســازمان مجــری توانمنــد ،نظــارت و بازخوردگیــری مناســب و مالحظــۀ شــرایط محیطــی تفکیــک
و بیــان شــد.
در بیــن مجموعــۀ عوامــل مؤثــر بــر پیادهســازی آمایــش ســرزمین« ،تدویــن صحیــح آمایــش»
و «مدیریــت منابــع انســانی» بیشــترین تأکیــد و اهمیــت را نشــان داده اســت .تدویــن آمایــش بــا
مطالعاتــی بیــش از  45ســال ،هنــوز بــه ســرانجام نرســیده اســت .ایــن ســند ،درصورتــیکــه دارای
قــ ّوت و شــرایط الزم نباشــد ،پــس از تدویــن نیــز امیــد زیــادی بــه اجــرای آن نمیتــوان داشــت.
منابــع انســانی نیــز بهعنــوان خــون حیاتبخــش و روح کالبــد حکمرانــی ،چنانچــه توانمندیهــا و
انگیزههــای الزم را دارا باشــند ،بــه تدبیــر و پیشــبرد امــور مربــوط بــه آمایــش اهتمــام خواهنــد داشــت
و مهمتریــن لــوازم پیادهســازی آمایــش مهیــا خواهــد شــد .در بیــن مؤلفههــا و زیرمؤلفههــای
بیانشــده در تدویــن آمایــش« ،بررس ـیهای جامــع و پرهیــز از ســادهانگاری» بیــش از ســایر مفاهیــم
مــورد تأکیــد بــوده اســت .بررس ـیهای جامــع و پرهیــز از ســادهانگاری نیازمنــد طراحــی فرایندهــای
هوشــمند و بهکارگیــری افــراد توانمنــد و باانگیــزه اســت .در مفاهیــم ذیــل مدیریــت منابــع انســانی
نیــز« ،شایستهســاالری» و «ضــرورت گفتمانســازی و وجــود اهتمــام بــه آمایــش» مــورد تأکیــد
بیشــتری قــرار گرفتــه اســت.

 .7پیشنهادها

بــا اتــکا بــه دیدگاههــای خبــرگان کشــور و تحلیلهــا و کاوشهــای صورتگرفتــه در ایــن تحقیــق،
پیشــنهادهایی کــه بــرای محقــق حاصــل شــده ،بهصــورت تفصیلــی در قســمت بحــث و تبییــن شــرح
دادهشــد کــه در اینجــا جهــت مشــاهدۀ مختصــر ،پنــج مــورد از مهمتریــن پیشــنهادها بیــان میشــود.
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 .1بــا توجــه بــه گســتردگی و اهمیــت آمایــش ،طــرح آمایــش بایــد در چنــد ســطح تعریــف و
تصویــب گــردد:
معیــن بلندمــدت) :بــا ســازوکار سیاســتهای
ـ چشــمانداز آمایــش (جهتگیریهــا و اهــداف ّ
کلــی نظــام؛
ـ برشهای پنجساله از چشمانداز :تصویب دولت و مجلس (مشابه کشورهای دومجلسی)؛
ـ برنامههــای ســالیانه :ســازوکار برنامــۀ بودجــۀ ســالیانه (بودجهریــزی عملیاتــی در برنامههــای
آمایشــی)؛
ـ برنامههای همافزایی دستگاهها :سازمان برنامهو بودجه و تصویب در هیئت دولت؛
ـ برنامههای منطقهای و استانی.
یگذار مرتبــط ،نهــاد و ســازوکار نظــارت دائمــی اثربخــش بــرای
 .2در هرکــدام از نهادهــای خطمشـ 
نگهبانــی از ســند آمایــش مصــوب آن نهــاد و نقــض نشــدن در قوانیــن پاییندســت بایــد ایجــاد گــردد.
 .3مطالعــات آمایــش ســرزمین بایــد عالوهبــر موضوعــات رایــج در مطالعــات آمایــش ،بهصــورت
تخصصــی بــه موضوعــات زیــر نیــز بپــردازد:
ـ بررســی فرصتهــا و تهدیــدات کشــور در منطقــۀ غــرب آســیا ،در بیــن کشــورهای
مشــترکالمنافع و فضــای بینالملــل ،بــا نــگاه بــه تأثیــر بــر آمایــش در کشــور و ایجــاد آمایــش و
نظمــی نویــن در ایــن روابــط؛
ـ بررســی ظرفیتهــای مختلــف جهــت تحقــق آمایــش (نهادهــای گوناگــون عمومــی و
خصوصــی ،مشــاركت مــردم ،نقدینگــی بانکهــا و منابــع بخــش خصوصــی ،ســرمایههای ایرانیــان
خــارج از کشــور و)...؛
ـ بررسیهای کاربردی تطبیقی توسعه و آمایش در کشورهای مختلف؛
ـ تولیــد نظریههــای بومــی برخاســته از اندیشــۀاســامی ،تجربیــات در ایــران و ســایر کشــورها
در موضــوع آمایــش ســرزمین و توســعه؛
ـ بررسی و نقد مطالعات گذشته تا کنون دربارۀ آمایش سرزمین (از ستیران تا استانها).
 .4ســازوکار مطالعــات آمایــش بایــد اصــاحشــود و فرایندهــای تصمیمســاز و نهــاد هوشــمند
تصمیمگیــر متناســب ایجــاد گــردد .ایــن ســازوکار بایــد مطالعــات موضوعــات بخشــی را در ســطوح
ســرزمینی چندگانــه تفکیــک نمایــد ،از راهانــدازی مراکــز مطالعاتــی متعــدد حمایــت کنــد ،تشــکیالت
قــوی بــرای ارزیابــی و جمعبنــدی واقعــی مطالعــات بهوجــود آورد ،جلســات ارائــۀ نتایــج جهــت نقــد
توســط بخــش عمومــی و خصوصــی برگــزار کنــد و جمعبنــدی نهایــی بخشــی موضوعــی را در ســطوح
مختلــف ســرزمینی ترجمــه نمایــد.
 .5نهــادی بــا مأموریــت گفتمانســازی و ایجــاد ســازوکار نظــارت عمومــی آمایــش بایــد تعریــف
شــود .ایــن نهــاد بایــد توانمندســازی و ایجــاد زیرســاختهای نظــارت عمومــی را دنبــال کنــد .فعــال
کــردن گروههــای علمــی ،دانشــجویی و ســازمانهای مردمنهــاد ،بهعنــوان موتورهــای حرکــت
نظــارت عمومــی ،جــزو برنامههــا خواهــد بــود.
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