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Spatial planning is a spatial sketch of long-termed development. Currently, the organiza-
tion 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 hu-
man resources management have the most significance in implementing spatial planning.

JEL Classification: L38, H83, R14.

Funding: See Page 387

Article Type: Research paper 

iD iD iD

  20.1001.1.23452544.1400.9.34.5.3

http://www.jmsp.ir/journal/process?ethics&lang=en
http://www.jmsp.ir/journal/process?ethics&lang=en
http://www.jmsp.ir/article_114453.html
https://dx.doi.org/10.30507/jmsp.2021.246747.2120
https://dx.doi.org/10.30507/jmsp.2021.246747.2120
http://www.jmsp.ir/article_121781.html
http://www.jmsp.ir/article_126365.html


361صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تابستان 1400. دورۀ 9. شمارۀ 2 فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

نوع مقاله: علمیـ  پژوهشی

ــر ســرزمینی توســعه و پیشــرفت بلندمــدت اســت. درحــال حاضــر،  آمایــش ســرزمین تصوی
ســازمان برنامــه  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 
ــۀ  ــای کالن مرحل ــازی طرح ه ــۀ پیاده س ــت. مرحل ــد گرف ــرار خواه ــوط ق ــای مرب کار نهاده
مهمــی اســت کــه عمومــاً بــا چالش هــای فراوانــی همــراه بــوده اســت. مســئله ای کــه پیــش 
از آغــاز اجــرای طــرح آمایــش ســرزمین در کشــور بایــد مــورد بررســی قــرار گیــرد، الزامــات 
ــش ســرزمین در  ــا آمای ــط ب ــدارک مرتب ــناد و م ــن طــرح اســت. بررســی اس ــازی ای پیاده س
ــش  ــرای آمای ــرای اج ــبی ب ــای مناس ــوز الگوه ــه هن ــت ک ــی اس ــته حاک ــای گذش دهه ه
ســرزمین در کشــور وجــود نــدارد. در پژوهــش حاضــر، بــا صاحب نظــران مرتبــط بــا موضــوع، 
ــل  ــتفاده از تحلی ــا اس ــا ب ــت. مصاحبه  ه ــده اس ــام ش ــاخت یافته انج ــای نیمه  س مصاحبه ه
مضمــون نظام منــد شــده و الگــوی الزامــات پیاده ســازی آمایــش ســرزمین اســتخراج گردیــده 
اســت. ایــن الگــو دارای 6 بُعــد اصلــی، 17 مؤلفــه و 34 زیرمؤلفــه اســت. ابعــاد اصلــی ایــن الگو 
عبارت انــد از: توجــه بــه ماهیــت آمایــش، تدویــن صحیــح آمایــش، مدیریــت منابــع انســانی، 
ســازمان مجــری توانمنــد، نظــارت و بازخوردگیــری مناســب و مالحظــۀ شــرایط محیطــی. بــا 
ــع انســانی  ــت مناب ــرزمین و مدیری ــش س ــرح آمای ــح ط ــن صحی ــه بررســی ها، تدوی ــه ب توج

بیشترین اهمیت را در پیاده سازی آمایش سرزمین دارد.
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1. مقدمه
ــش  ــۀ ســرزمین اســت. آمای ــت در پهن ــت و فعالی ــع مناســب جمعی ــش ســرزمین توزی ــدف آمای ه
ــن  ــیاری در ای ــای بس ــوده و تالش ه ــراه ب ــادی هم ــیب های زی ــا فرازونش ــران ب ــرزمین در ای س
ــب  ــا به تناس ــع فعالیت ه ــی در توزی ــر مطلوب ــات اث ــن اقدام ــا ای ــت. ام ــه اس ــورت گرفت ــه ص زمین
ــدید  ــاالری ش ــی و دولت س ــلطاني، 1392(. تمرکزگرای ــت )س ــته اس ــرزمینی نداش ــای س قابلیت ه
ــای  ــع و درآمده ــی و مناب ــارکت  مردم ــه مش ــی ب ــبب بی  توجه ــت س ــای نف ــر درآمده ــه ب ــا تکی ب
منطقــه ای، عــدم توســعۀ محلــی و منطقــه ای و فاصلــۀ زیــاد مناطــق از هــم شــده اســت )پوراحمــد، 

.)1380
ــت.  ــف اس ــادي مختل ــی و اقتص ــیت های اجتماع ــی دارای حساس ــاي مل ــازی راهبرده پیاده س
در گذشــته، مرحلــۀ اجــرا مشــکل آفرین تلقــی نمی شــد و تصــور عمومــی خط مشــی  گذاران 
ــی نشــدن  ــا عمل ــد شــد. ام ــب اجــرا خواهن ــم و تصوی ــس از تنظی ــه خط مشــی ها پ ــود ک ــر آن ب ب
خط مشــی های تصویب شــده در محیــط واقعــی مشــخص کــرد کــه اجــرا مقولــۀ ســاده ای 
ــت  ــات مدیری ــه در ادبی ــور، 1392(. باآنک ــش و مختاریان پ ــی، رضایی من ــریف زاده، الوان ــت )ش نیس
ــددي  ــای متع ــا و مدل ه ــا، تکنیک ه ــا ابزاره ــی راهبرده ــن و طراح ــۀ تدوی ــردي، در مرحل راهب
ــا  ــات موضــوع ب ــردي، ادبی ــات راهب ــازی و اجــراي تصمیم ــۀ پیاده س توســعه داده شــده ، در زمین
ــخت  ــی ها را س ــرای خط مش ــا اج ــت )Howlett, 2019(. واقعیت ه ــوده اس ــه رو ب ــدي روب ــف ج ضع
ــاًل  ــا کام ــه آن ه ــتیابی ب ــرای دس ــده ب ــررات تعیین ش ــداف و مق ــا اه ــه ب ــی ک ــد؛ واقعیت های می کن

ــران، 1392(.  ــریف زاده و دیگ ــاوت اســت )ش متف
ــی های  ــد بررس ــور، نیازمن ــی در کش ــی عموم ــوان خط مش ــز، به عن ــرزمین نی ــش س ــرح آمای ط
ــِش روی  ــد الگــوی روشــنی را پی ــات بای ــن الزام ــات پیاده ســازی اســت. ای ــۀ شــرایط و الزام عالمان
ــش  ــا آمای ــط ب ــدارک مرتب ــناد و م ــی اس ــد. بررس ــرار ده ــش ق ــان آمای ــی  گذاران و مجری خط مش
ــود  ــور وج ــرزمین در کش ــش س ــرای آمای ــرای اج ــبی ب ــای مناس ــوز الگوه ــه هن ــت ک ــی اس حاک
نــدارد )اکبــری، ایمانــی و رســتمعلی زاده، 1395( و مدیریــت اجــرای آمایــش ســرزمین در مقیــاس 
ــرای آن  ــتان ها، اج ــی اس ــش برخ ــند آمای ــب س ــس از تصوی ــت. پ ــده اس ــه نش ــز تجرب ــی نی مل
ــۀ ارزشــمندی  ــش در اســتان تجرب ــرای اجــرای آمای ــالش ب ــه اســت. ت ــرار گرفت در دســتور کار ق
اســت کــه برخــی از مالحظــات اجــرای آمایــش ملــی را آشــکار می ســازد. همچنیــن افــرادی کــه 
تجربــۀ پیاده ســازی خط مشــی های کالن در کشــور را داشــته باشــند و بــه موضــوع آمایــش 
ــی از  ــش ضمن ــز برخــوردار باشــند، دارای دان ــی نی ــی خوب ــدرت تحلیل ــوده و از ق ســرزمین آگاه ب
شــرایط احتمالــی اجــرای طــرح آمایــش ســرزمین در کشــور هســتند. ایــن پژوهــش تالشــی اســت 
ــات  ــه مســئلۀ الزام ــرای پاســخ ب ــرگان، ب ــان خب ــی موجــود در اذه ــش ضمن جهــت اســتخراج دان

ــور. ــرزمین در کش ــش س ــازی آمای پیاده س
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تحقیق  پیشنیة   .2
در ایــران مطالعــات زیــادی در زمینــۀ موضــوع ایــن تحقیــق انجــام نشــده اســت. طبــق 
بررســی های صورت گرفتــه در بیــن مقــاالت علمــي منتشرشــده و همچنیــن پایان نامه هــای 
ــات  ــا الزام ــع ی ــا موان ــاط ب ــوان در ارتب ــش را می ت ــج پژوه ــران داک، پن ــگاه ای ــده در پای ثبت ش
پیاده ســازی آمایــش دانســت. ســلطانی )1392( موانــع اصلــی فــراروی طرح هــای آمایــش 
ــی،  ــی و پژوهش ــی، مطالعات ــی و امنیت ــرزمینی، سیاس ــی و س ــادی، جغرافیای ــران را اقتص در ای
ــی و  ــي، بیک محمــدی، زال ــی کــرده اســت. تقوای اجتماعــی و فرهنگــی، اداری و ســاختاری معرف
کســائی )1396( در بررســی عوامــل مؤثــر بــر اجــرای آمایــش اســتان تهــران، توجــه بــه قطبیــت 
سیاســي منطقــه، قطــب رشــد بــودن شــهر تهــران در اســتان، قرارگیــری در کریدورهــای 
ــز  ــوار، تمرک ــق هم ج ــا مناط ــتان ب ــل اس ــزوم تعام ــوب، ل ــه جن ــمال ب ــرب و ش ــه غ ــرق ب ش
ــد.  جمعیــت و فعالیــت و همچنیــن ســاختار اداری و بوروکراتیــک اســتان تهــران را ذکــر کرده ان
ــر )1388(   ــي و پوراصغ ــران )1395( و صالح ــری و دیگ ــا )1398(، اکب ــرور و برن ــان، س جعفری
ــان  ــوند، بی ــش می ش ــرای آمای ــع اج ــه مان ــل را ک ــته ای از عوام ــه ای، دس ــرور کتابخان ــا م ــز ب نی
ــات  ــد و الزام ــش پرداخته ان ــع آمای ــي موان ــه بررس ــا ب ــن پژوهش ه ــي ای ــورت کل ــد. به ص کرده ان
ــرای  ــی ب ــوده و الگوی ــا نب ــی آن ه ــورد بررس ــئلۀ م ــت، مس ــع اس ــم از موان ــه اع ــازی ک پیاده س

پیاده ســازی آمایــش ارائــه نکرده انــد.  
ــن  ــه در ای ــد ک ــه نشــان می ده ــه  و بودج ــازمان برنام ــۀ س ــدارک و کتابخان ــناد، م بررســي اس
ــای  ــش پژوهش ه ــارۀ اجــرای آمای ــش ســرزمین، درب ــات آمای ــي مطالع ــگاه  متول ســازمان، در جای
درخــوری صــورت نگرفتــه اســت. »شــرح خدمــات مطالعــات آمایــش اســتاني« فهرســتي از 
عناویــن الزم بــراي مطالعــۀ آمایــش اســتانی اســت کــه در ســازمان برنامــه  و بودجــه تدویــن شــده 
اســت. موضــوع فصــل هشــتم ایــن شــرح خدمــات، باعنــوان »مدیریــت آمایــش اســتان«، ســازوکار 
مدیریتــي اجرایــي آمایــش اســت. ســازمان برنامــه در ســال 1385، کتابچــه ای باعنــوان راهنمــاي 
انجــام مطالعــات برنامــه آمایــش اســتان تدویــن کــرد کــه تقریبــاً مشــتمل بــر 300 صفحــه اســت 
و فصــل »مدیریــت آمایــش« 7 صفحــه را بــه خــود اختصــاص داده اســت. در ایــن صفحــات، صرفــاً 
ــاط  ــز ارتب ــف نی ــن تعاری ــف  شــده کــه ای ــاد ظرفیــت تعری ــي چــون سیســتم، ظرفیــت و ابع کلمات

ــدارد )مرکــز ملــي آمایــش ســرزمین، 1385(. ــا موضــوع مدیریــت آمایــش ن روشــني ب
کتــاب آمایــش ســرزمین: مفهــوم، ابزارهــا و کاربردهــا )Wehrmann, 2012( کــه توســط یــک 
ــیا،  ــا، آس ــرزمین در آفریق ــش س ــزی آمای ــۀ برنامه ری ــا تجرب ــان ب ــته ای از کارشناس ــروه بین رش گ
ــوارد  ــن م ــرزمین را ای ــش س ــق آمای ــرای موف ــرایط اج ــده، ش ــه  ش ــن تهی ــکای التی ــا و امری اروپ
پیاده ســازی  غیرمتمرکــز،  پیاده ســازی  بلندمــدت،  و  کوتاه مــدت  اقدامــات  ترکیــب  می دانــد: 
مشــارکتی، اجــرا توســط بخش هــای مختلــف، پیاده ســازی به شــکل بســته های امکان پذیــر، 
ــی،  ــرل محل ــم های کنت ــگ، مکانیس ــدام هماهن ــدف، اق ــای ه ــی گروه ه ــرایط زمان ــه ش ــه ب توج



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

364

تابستان 1400. دورۀ 9. شمارۀ 2

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

ــی. ــوب قانون ــل چارچ ــه و حداق ــدام داوطلبان اق
آلبرتــس1 )2006( پروژه هــای اســتراتژیک را کلیدهــای برنامه ریــزی اســتراتژیک معرفــی 
می کنــد. او ســه پــروژۀ  آمایــش اســتراتژیک شــهری، روســتایی و اقتصــادی و ســه ابــزار دســتیابی 
بــه اهــداف ایــن پروژه هــا را بیــان می کنــد. ایــن پروژه  هــا و ابزار  هــا به صــورت ماتریســی 
ــک  ــد از: ی ــا عبارت ان ــن پروژه ه ــرای ای ــای اج ــد. ابزاره ــدا می کنن ــا پی ــم معن ــا ه ــل ب در تداخ
ــا  ــی ب ــزی آمایشــی، حکمران ــت در برنامه ری ــداری و کیفی ــت پای ــرای مدیری ــر ب چارچــوب کارآمدت
ــل  ــۀ عوام ــادی هم ــل انتق ــایی و تحلی ــطحی، شناس ــره و چندس ــت های چندبازیگ ــم سیاس تنظی

ــذارد. ــر می گ ــا اث ــن پروژه  ه ــق ای ــر تحق ــه ب ــی ک ــازمانی و دارای ــی، س ــی، مال ــی، حقوق فن

3. چارچوب نظری

3ـ1. آمایش سرزمین
ــن  ــزی و ســازمان دادن نحــوۀ اشــغال فضــا و تعیی ــارت اســت از برنامه ری ــش ســرزمین« عب »آمای
محــل ســکونت انســان ها و محــل فعالیت هــا و همچنیــن کنش هــای بیــن عوامــل گوناگــون 
ــزی آمایــش ســرزمین، خط مشــی  نظــام اجتماعــی ـ اقتصــادي )میرمحمــدی، 1386(. در برنامه ری
توزیــع فعالیت هــا مشــخص می شــود و توزیــع جغرافیایــی جمعیــت و ســکونتگاه ها و نحــوۀ 
اســتفاده از اراضــی کشــور مــورد نظــر اســت )شــریف زادگان و رضــوي دهکــردي، 1389(. متــرادف 
 ،Land use Planning  ،Spatial Planning ازقبیــل  عباراتــی  انگلیســی،  در  ســرزمین  آمایــش 
Regional Development و Land Management اســت. در متــون فارســی، آمایــش ســرزمین 
اصطالحاتــی نظیــر برنامه ریــزی کالبــدی، برنامه  ریــزی بهره بــرداری از ســرزمین، برنامه ریــزی 

ــدي، 1386(. ــردارد )میرمحم ــرزمین را درب ــت س ــی و مدیری فضای
ــا  ــت ت ــاز خلق ــر از آغ ــۀ بش ــینۀ کنجکاوان ــر پیش ــرزمین عالوه ب ــش س ــۀ آمای ــش مقول پیدای
کنــون، همچنیــن ناشــی از نادرســتی اســتفاده از ســرزمین اســت. ســرزمین یــک منبــع محــدود و 
آســیب پذیر اســت؛ امــا بســیاری از ســودمندی های آن اگــر درســت مدیریــت شــود، تجدید شــدنی 
اســت )خنیفــر، 1389(. آمایــش ســرزمین زیربنــای ســازمان دهی توســعۀ منطقــه ای اســت 

ــران، 1395(. ــري و دیگ )اکب
ــوا یکســان نیســت.  ــان از نظــر شــکل و محت ــف جه ــی در کشــورهاي مختل ــزی فضای برنامه ری
ــادی،  ــدار اقتص ــعۀ پای ــت، توس ــر مل ــر ه ــم ب ــوژی حاک ــي و ایدئول ــفۀ سیاس ــه فلس ــه ب ــا توج ب
اجتماعــي و فرهنگــي، و ســازمان دهي فضــا و آمایــش ســرزمین آن کشــور رقــم می خــورد. 
تجربه هــای کشــورهای مختلــف در آمایــش ســرزمین کــه شــیوه ها و ابزارهــای خاصــي در 
ــرداری  ــد الگوب ــان می ده ــد، نش ــاب کرده ان ــود انتخ ــرزمین خ ــي س ــازمان دهي فضای ــتای س راس
ــدار و  ــعۀ پای ــه توس ــتیابي ب ــاز دس ــد زمینه س ــاص نمی توان ــوری خ ــه از کش ــض و کورکوران مح

1. Albrechts
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همه جانبــه )آمایــش ســرزمین( باشــد )تقوایــي و دیگــران، 1396(. 
موضوعــات اصلــی آمایــش ســرزمین در بیشــتر کشــورهاي اروپایــی شــامل حفاظــت از 
ــش،  ــروع آمای ــۀ ش ــه نقط ــن در فرانس ــت. لیک ــن اس ــري زمی ــی کارب ــت و یکپارچگ محیط زیس
ــوده و از  ــی فرانســه ب ــز جمعیت ــا ســایر مراک ــۀ توســعه یافتگی آن ب ــس و فاصل ــز شــدید پاری تمرک
ایــن  رو آمایــش ســرزمین بــا اهــداف توســعۀ اقتصــادي، توزیــع عادالنــۀ درآمــد و تمرکززدایــی از 

ــردي، 1389(. ــوي دهک ــریف زادگان و رض ــت )ش ــکل گرف ــس ش پاری

3ـ2. مطالعات آمایش ســرزمین در ایران 
ســابقۀ برنامه ریــزی عمرانــی در کشــور بیــش از 7 دهــه اســت. امــا در جریــاِن فراینــِد مدیریــت بــر 
ســرزمین، مشــکالت و موانــع عدیــده ای گریبان  گیــر طراحــان آمایــش ســرزمین بــوده کــه به نظــر 
ــای  ــران، 1395(. فعالیت ه ــري و دیگ ــد )اکب ــق نبوده ان ــدف موف ــن ه ــه ای ــل ب ــد در نی می رس
ــه  ــت. دورۀ اول ب ــد دوره اس ــه دارای چن ــور خالص ــران به ط ــرزمین در ای ــش س ــی آمای مطالعات
ــط  ــا اواس ــه ت ــود ک ــر می ش ــران منج ــزی ای ــام برنامه ری ــرزمین در نظ ــش س ــوم آمای ــاد مفه ایج
ــیدن  ــه اوج رس ــا ب ــرد. در دورۀ دوم، ب ــوب ک ــن دوره محس ــوان در ای ــی را می ت ــۀ 40 شمس ده
عــدم تعادل هــا در ســطح ســرزمین ایــران، ضــرورت اتخــاذ یــک سیاســت ملــی توســعۀ منطقــه ای 
ــوي  ــان فرانس ــط متخصص ــتیران توس ــع س ــرح جام ــات ط ــل آن مطالع ــه حاص ــد ک ــرح گردی مط
ــه  ــی پرداخت ــای بخش ــه طرح ه ــتر ب ــتیران بیش ــات س ــود. مطالع ــال های 1355 و 1356 ب در س
اســت و بُعــد فضــا و منطقــه چنــدان نــگاه جامعــی را در خــود نــدارد )خنیفــر، 1389(. دورۀ ســوم 
ــرزمین اســالمی  ــش س ــرح آمای ــه در آن، ط ــران اســت ک ــالب اســالمی در ای ــس از انق ــش پ آمای
ــد،  ــج ایــن مطالعــات در 24 جل ــد )شــریف زادگان و رضــوي دهکــردي، 1389(. نتای مطالعــه گردی
ــرای 24 اســتان کشــور، در ســال 1368 تهیــه  ــۀ توســعۀ اســتان، ب ــۀ پای باعنــوان چارچــوب نظری
ــرزمین،  ــش س ــکیالتی آمای ــگاه تش ــام در جای ــت ابه ــا به عل ــران، 1395(. ام ــري و دیگ ــد )اکب ش
ــکن و  ــف وزارت مس ــا وظای ــل ب ــا در تداخ ــن پژوهش ه ــد و ای ــه ش ــود مواج ــا رک ــات ب مطالع

ــر، 1388( ــد )صالحــي و پوراصغ ــالم گردی ــازی اع شهرس
در ســال 1375، بــار دیگــر مطالعــات آمایــش ســرزمین آغــاز شــد. نتایــج مرتبــط بــا مطالعــات 
ــت و  ــد نخس ــی در جل ــناد فرابخش ــد. اس ــر گردی ــه منتش ــند برنام ــۀ س ــوان الیح ــد باعن در 2 جل
اســناد بخشــی در جلــد دوم به چــاپ رســید. در فصــل شــانزدهم جلــد دوم نیــز بــه موضــوع آمایــش 
ــرزمین در  ــش س ــات آمای ــوم مطالع ــوان دور س ــات را می ت ــن مطالع ــد. ای ــه ش ــرزمین پرداخت س
ــن شــرح خدمــات  ــا تدوی ــن مطالعــه، ب ــز، دور چهــارم ای کشــور به شــمار آورد. در ســال 1385 نی
ــۀ  ــات برنام ــای مطالع ــۀ راهنم ــی و کتابچ ــۀ آمایش ــای برنام ــن مؤلفه ه ــر گرفت ــا مدنظ ــع ب جام
ــام  ــال 1390، مق ــران، 1395(. در س ــري و دیگ ــد )اکب ــاز ش ــتان ها آغ ــدادي از اس ــش در تع آمای
ــا اســتفاده از نظــرات  ــع تشــخیص مصلحــت نظــام و ب ــا مجم ــس از مشــورت ب ــري پ معظــم رهب
ــر  ــگاه دفت ــد )وب ــالغ کردن ــرزمین را اب ــش س ــی آمای ــت های کل ــان، سیاس ــان و متخصص کارشناس
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مقــام معظــم رهبــري، 1390(. در تیرمــاه ســال 1399، ســازمان برنامــه اعــالم نمــود کــه اســناد 
آمایــش همــۀ اســتان  ها به تصویــب رســیده اســت کــه پــس از تدویــن ســند ملــي آمایــش، اســناد 
اســتاني نیــز بایــد بازنگــري شــود )وبــگاه ســازمان برنامــه، 1399(. ســند ملــی آمایــش تــا کنــون 
ــرزمین  ــش س ــوزۀ آمای ــه در ح ــی صورت گرفت ــتانی و مل ــات اس ــه مطالع ــی نشــده اســت. البت نهای
نیــز تــا کنــون چنــدان ارزشــیابي و نقــد نشــده  و کفایــت کّمــي و کیفــي آن بــرای تصویــب نهایــی، 

قابــل  بحــث و مداقــه اســت. 

پیاده سازی خط مشی های عمومی  3ـ3. 
می شــود.  اتخــاذ  عمومــی  مشــکل  دربــارۀ  کــه  اســت  تصمیمــی  عمومــی«  »خط مشــی 
دانســت.  اثربخــش  حاکمیــت  بــراي  دولــت  تــالش  می تــوان  را  عمومــی  خط مشــی  گذاري 
اهمیــت خط مشــی  گذاري در مدیریــت دولتــی به انــدازۀ اهمیــت تصمیم گیــری در مدیریــت 
ــن، اجــرا و  ــۀ اصلــی تدوی اســت. خط مشــی  گذاري عمومــی در فراینــدی ســاده، شــامل ســه مرحل

ارزیابــی می شــود )عباســي، معتضدیــان و میرزایــی، 1395(.
از  مجموعــه ای  شــامل  واســطه ای،  فراینــدی  از  اســت  عبــارت  اجــرا  یــا  پیاده ســازی 
تصمیمــات کــه از طریــق آن اســتراتژی ها بــه مرحلــۀ عمــل منتقــل می شــود )مظلومــي 
ــراد و  ــه در آن، اف ــت ک ــن اس ــراي قوانی ــاي اج ــی به معن ــراي خط مش ــي، 1391(. اج و متول
ــا اهــداف خط مشــی را  ــا یکدیگــر تــالش می کننــد ت نهاد هــا و روش  هــای مختلــف، در تعامــل ب
ــق  ــد خط مشــی  گذاري اســت و اجــراي ناموف ــۀ فراین ــن مرحل ــرا پرچالش  تری ــازند. اج ــق س محق
ــال  ــورهاي درح ــی کش ــاً تمام ــه تقریب ــت ک ــکالتی اس ــه مش ــده ازجمل ــی های تدوین ش خط مش
جبران ناپذیــری  هزینه هــای  ایــن خصــوص  در  و  مواجه انــد  آن  بــا  توســعه یافته  و   توســعه 
آمارهــا   .)1390 فــالح،  و  جندقــی  زارعــی،  دانایی فــرد،  )قلي پــور،  می کننــد  پرداخــت  را 
ــده  ــه ش ــت مواج ــا شکس ــای آن ب ــده، 9 ت ــرد تدوین ش ــر 10 راهب ــه از ه ــد ک ــان می ده نش
ــد  ــگران معتقدن ــي پژوهش ــت )Speculand, 2006(. برخ ــیده اس ــرا نرس ــۀ اج ــه مرحل ــا ب و ی
»پیاده ســازی«، از گذشــته تــا کنــون، حلقــۀ گم شــدۀ مطالعــات خط مشــی  گذاري عمومــي 

 .)Robichau & Lynn, 2009( ــت ــوده اس ب
الکســاندر2 )1985( اظهــار کــرده کــه یکــی از علــل اصلــی شکســت اجــراي راهبردهــا نبــوِد 
ــا  ــازی راهبرده ــتان در پیاده س ــران و سرپرس ــاي مدی ــه راهنم ــت ک ــبی اس ــای مناس مدل ه
ــز داراي  ــی نی ــود خط مش ــاي موج ــرل3  )2017(، الگوه ــل و پ ــت، مک کان ــاور هاول ــد. به ب باش
ــر  ــئلۀ دیگ ــت. مس ــرده اس ــکل ک ــار مش ــا را دچ ــتفاده از آن ه ــت و اس ــض اس ــر متناق عناص
ــه اجــرای  ــی ب ــزی و عــدم توجــه کاف ــن و برنامه ری ــر تدوی ــردی ب ــت راهب ــد دروس مدیری تأکی

Alexander .2
Howlett, McConnell & Perl .3
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ــه  ــک ب ــرا بی ش ــۀ اج ــه مقول ــی ب ــای آموزش ــمی در دوره ه ــه رس ــدان توج ــت. فق برنامه هاس
کمبــود توجــه، فهــم و درک صحیــح نســبت بــه ایــن مســئله در دنیــای واقعــی منجــر خواهــد 

ــي، 1391(. ــي و متول ــد )مظلوم ش

4. روش تحقیق 
پژوهــش حاضــر از نــوع کیفــی اســت کــه بــا اســتفاده از روش تحلیــل مضمــون انجــام  شــده اســت. 
ــهولت  ــوان به س ــا را نمی ت ــت و متغیره ــری اس ــد کل  نگ ــش نیازمن ــن پژوه ــوع ای ــی موض بررس
مشــخص کــرد؛ بلکــه الزم اســت پدیــدۀ مــورد مطالعــه از ابعــاد مختلــف بررســی گــردد. در ایــن 
شــرایط، روش  هــای کیفــی مناســب  ترند. بــرای اجــرای آمایــش در کشــور، الگــوی روشــنی وجــود 
ــت  ــون روش مناســبی جه ــل مضم ــرگان اســتخراج شــود. تحلی ــی خب ــش ضمن ــد دان ــدارد و بای ن
ــه  روشــی نظام  منــد در  ــب را ب ــن مقصــود اســت. روش تحلیــل مضمــون قطعــات پراکنــدۀ مطال ای
ــری،  ــدی جعف ــد )عاب ــه می  ده ــع از آن ارائ ــری جام ــد و تصوی ــازمان دهی می کن ــر س ــار یکدیگ کن

تســلیمی، فقیهــی و شــیخ زاده، 1390(.  
ــت.  ــده اس ــتفاده  ش ــاخت  یافته اس ــرادی نیمه  س ــی انف ــۀ کیف ــردآوري داده، از مصاحب ــراي گ ب
ــز،  ــه نی ــن مصاحب ــؤاالت، در حی ــودن س ــخص ب ــود مش ــاخت یافته، باوج ــای نیمه  س در مصاحبه  ه
بســته بــه ســیر صحبت  هــا، می تــوان ســؤاالت جدیــدی را بــرای روشــن  تر شــدن مفاهیــم 

ــرد.  ــرح ک ــده مط بیان ش
در روش  هــای کیفــی، عمومــاً از نمونه  گیــری هدفمنــد و غیرتصادفــی اســتفاده می  شــود. 
ــراد  ــؤاالت، اف ــه س ــخ ب ــرای پاس ــر ب ــورد نظ ــداف م ــر اه ــی ب ــد، مبتن ــری هدفمن در نمونه  گی
تأمین  کننــدۀ آن هــا گزینــش می  شــوند. در ایــن تحقیــق، از نمونه  گیــری قضاوتــی4 اســتفاده 
ــت  ــره اس ــای خب ــه نمونه  ه ــاز ب ــه نی ــی رود ک ــه کار م ــی ب ــتر زمان ــن روش بیش ــت. ای ــده اس ش
)جاللــی، 1391(. در مشــورت بــا اســتادان، 25 نفــر از کســانی کــه ســوابق مدیریتــی و اجرایــی در 
ــد  ــر بودن ــور صاحب  نظ ــی  های کالن در کش ــازی خط  مش ــر پیاده  س ــتند و در ام ــطوح کالن داش س
ــئولیت  ها و  ــت مس ــدند. به عل ــاب ش ــتند، انتخ ــی داش ــز آگاه ــرزمین نی ــش س ــوع آمای ــه موض و ب
ــه  ــد ک ــام ش ــه انج ــران مصاحب ــر از صاحب نظ ــا 7 نف ــاً ب ــران، نهایت ــن صاحب نظ ــاد ای ــغلۀ زی مش
همگــی از مدیــران عالــی کشــوری فعلــی یــا ســابق هســتند. ســوابق اجرایــی و تحصیلــی ایــن افــراد 
ــه  ــاً 55 دقیق ــا تقریب ــط مصاحبه  ه ــان متوس ــت. زم ــده اس ــدول 1 آم ــی در ج ــظ محرمانگ ــا حف ب
بــوده اســت. پیــش از مصاحبــه، در نامــه  ای 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 
ــورت  ــپس به ص ــط و س ــرگان ضب ــازۀ خب ــا اج ــا ب ــد. مصاحبه  ه ــه اداره   ش ــاز جلس ــؤاالت نیمه ب س

ــت. ــرار گرف ــل ق ــورد بررســی و تحلی ــل مضمــون م ــا روش تحلی ــاده   شــد و ســرانجام ب ــل پی کام

4. Judgmental sampling
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جدول 1. اطالعات جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان پژوهش

سوابق اجرایی مصاحبه شوندگان

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

قائم مقام وزیر کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامب

معاون رئیس جمهور، استاندار، معاون وزیر صنایع، معاون سازمان انرژی اتمی، قائم مقام مدیرعامل سایپاج

معاون رئیس جمهور، استاندار، نمایندۀ مجلسد

قائم مقام دیوان محاسبات، معاون وزیر راه، معاون وزیر اقتصاد، معاون بنیاد مستضعفانه

رئیس سازمان ملی بهره وری کشور، رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتیو

رئیس سازمان ملی بهره وری کشورز

رشتۀ تخصصی مصاحبه شوندگان

فنی و مهندسی )2 نفر(حقوق )1 نفر(اقتصاد )2 نفر(مدیریت )2 نفر(

سطح تحصیالت مصاحبه شوندگان

کارشناسی )2 نفر(کارشناسی ارشد )2 نفر(دکترا )3 نفر(

چهــار روش بــرای تحلیــل مضمــون رایــج اســت: قالــب مضامیــن، ماتریــس مضامیــن، شــبکۀ مضامیــن 
ــبکۀ  ــل ش ــش، از روش تحلی ــن پژوه ــران، 1390(. در ای ــری و دیگ ــدی جعف ــه ای )عاب ــل مقایس و تحلی
مضامیــن اســتفاده شــده اســت. در ایــن روش ســه مرحله ای، ابتــدا مفاهیــم اولیــۀ متــن کدگــذاری توصیفی 
)مضامیــن پایــه( می شــود. ســپس بــا کدگــذاری تفســیری )مضامیــن ســازمان دهنده(، مضامیــن پایــه ای 
دســته بندی و اصــول مجردتــر و انتزاعی  تــری ایجــاد می شــود. در قــدم ســوم، مضامیــن ســازمان دهنده در 
قالــب اســتعاره های اساســی گنجانــده  می شــود و به صــورت مضامیــن کلــی درمی آیــد )مضامیــن فراگیــر(. 
ســپس ایــن مضامیــن به صــورت نقشــه های شــبکۀ تارنمــا رســم می گــردد و مضامیــن برجســتۀ هریــک 

از ایــن ســه ســطح همــراه بــا روابــط میــان آن هــا نشــان داده می شــود )همــان(.   

5. یافته های تحقیق
بــا تجزیــه  و تحلیــل مصاحبه هــای صورت گرفتــه بــا روش تحلیــل مضمــون، 263 کــد توصیفــی )مضمون پایــه( و 
42 کــد تفســیری )مضمــون ســازمان دهنده( و 6 مضمون فراگیر شناســایی شــد و نهایتاً شــبکه مضامیــن الزامات 
پیاده ســازی آمایــش ســرزمین اســتخراج گردیــد. این الگو در شــکل 1 نشــان داده  شــده اســت. مضامیــن توصیفی، 
به علــت تعــدد، در ایــن نمــودار نیامــده اســت. برخــی مضامین تفســیری نیز جهــت دســته بندی بهتــر، در عناوین 
مشــترک قــرار گرفته  انــد. بــرای درک بهتــر از میــزان تأکیــد خبــرگان بــر مؤلفه هــای مختلــف، این مؤلفه هــا مورد 
بررســی کّمــی نیــز قــرار گرفــت. هرچنــد که میــزان تأکیــد بر یــک مؤلفــه را از شــدت کلماتی کــه اهمیت مطلب 
را بیــان می  کنــد می تــوان فهمیــد، مشــاهده شــد کــه ایــن تأکیــد، بــا حجــم مطالــب بیان شــدۀ خبــرگان دربــارۀ 
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مؤلفه هــا نیــز رابطــۀ مســتقیم دارد. بــا مبنا قــرار دادن حجم محتــوای )تعــداد کلمات( بیان شــده توســط خبرگان، 
درصــد هریــک از مضامیــن فراگیــر در شــکل 1 بــا خط چین نشــان داده  شــده اســت.

شکل 1. الگوی پیاده سازی آمایش سرزمین
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ــرزمین  ــش س ــازی آمای ــات پیاده س ــوی الزام ــیری، الگ ــن تفس ــدی مضامی ــه گروه بن ــه ب ــا توج ب
حاصــل، دارای 6 بُعــد اصلــی، 17 مؤلفــه و 34 زیرمؤلفــه اســت. ابعــاد اصلــی ایــن الگــو عبارت انــد از: 

توجه به ماهیت آمایش  .1
تدوین صحیح آمایش  .2
مدیریت منابع انسانی  .3

سازمان مجری توانمند  .4
نظارت و بازخوردگیری مناسب  .5

مالحظۀ شرایط محیطی  .6
در ادامــه، ابعــاد، مؤلفه هــا و زیرمؤلفه هــای ایــن الگــو به صــورت مختصــر تشــریح می شــود. 
مفاهیــم مطرح شــده در مصاحبــۀ هرکــدام از خبــرگان، بــا پرانتــز درون متــن نشــان داده  شــده اســت.

5ـ1. توجه به ماهیت آمایش 
ــۀ  ــم در مرحل ــن مســائلی، ه ــی اســت. چنی ــده و چندوجه ــی، پیچی ــش ســرزمین به صــورت ذات آمای
ــش، مســائل  ــود. در آمای ــد ب ــا ســختی  های بیشــتری همــراه خواه ــۀ اجــرا، ب ــم در مرحل ــن و ه تدوی
مختلفــی ماننــد اجتماعــی، اقتصــادی، دفاعــی، زیربنایــی و فنــاوری مطــرح اســت )الــف، ز(. ســطوح 
محلــی، اســتانی، منطقــه ای، کشــوری و بین المللــی بایــد در آن دیــده شــود )ج(. دســتگاه  های مرتبــط 
بــا آمایــش را می تــوان تمامــی نهادهــای کشــور دانســت. از ایــن  رو آمایــش پیچیــده و گســترده اســت 

و شــاید مســئله ای در کشــور بــه ایــن گســتردگی و پیچیدگــی نباشــد. 
ــق  ــامانی های عمی ــراث دار نابس ــروز می ــا ام ــود. م ــاده نمی ش ــر پی ــرزمین بک ــش در س ــرح آمای ط
ســرزمینی هســتیم )ب(. عــدم تعادل هــای مراکــز ســکونتگاهی ماننــد شــهرهای بــزرگ و حاشیه نشــینی 
چالش هــای زیــادی را بــرای زندگــی، ســالمت و اقتصــاد ایجــاد کــرده اســت. قســمت زیــادی از ذخایــر 
ــورد  ــی م ــانی فراوان ــرزمینی و انس ــای س ــه و ظرفیت ه ــن رفت ــت محیطی از بی ــی و زیس ــم طبیع عظی
ــا و  ــار مقاومت ه ــش را دچ ــرای آمای ــا اج ــن درهم تنیدگی ه ــت )ب(. ای ــه  اس ــرار نگرفت ــرداری ق بهره ب
ــی  ــت آن به خوب ــش، اهمی ــار آمای ــروز آث ــودن ب ــدت ب ــت طوالنی م ــرد. به عل ــد ک ــی خواه چالش های
درک نشــده )الــف، ج( و کمبــود ســابقۀ مصادیــق 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 بازمی گــردد، فهــم 
ــوازم تدویــن و  ــر در فراهــم کــردن ل ــه  دقــت باالت ــد منجــر ب ــر تدویــن و اجــرا می توان ــر ماهیــت ب اث

اجــرا و همچنیــن داشــتن مالحظه هایــی در ارزیابــی اجــرای آمایــش شــود. 

5ـ2. تدوین صحیح آمایش
تدویــن عمومــاً مرحلــه  ای جــدای از اجــرا درنظــر گرفتــه می  شــود؛ امــا برخــی چالش  هــای پیاده  ســازی 
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ناشــی از مرحلــۀ تدویــن اســت؛ یعنــی شــرایط و روشــی کــه در تدویــن وجــود داشــته و یــا ســندی 
ــد )ه(.  ــالل می کن ــار اخت ــرای آن را دچ ــه اج ــت ک ــکاالتی اس ــده، دارای اش ــن  ش ــاً تدوی ــه نهایت ک
توانایی  هــا و انگیزه  هــای تدوین  کننــدگان، در قســمت مدیریــت نیــروی انســانی، به همــراه ســایر 
نیروهــای مرحلــۀ اجــرا و بازخــورد مــورد بررســی قــرار می گیــرد. هرچنــد ایــن پژوهــش بــه الزامــات 
اجــرای آمایــش پرداختــه اســت، اکنــون طــرح کاملــی بــرای آمایــش ســرزمین در کشــور وجــود نــدارد. 
ــه چهل وپنج ســالۀ  به جــز سیاســت  های کلــی آمایــش ســرزمین کــه ابــالغ شــده، مطالعــات نزدیــک ب
ــز دارای  ــش نی ــی نرســیده اســت. ســندهای اســتانی آمای ــه طرحــی نهای ــوز ب ــش در کشــور هن آمای
ــرد و  ــش اســتان محســوب ک ــی آمای ــا را طــرح نهای ــوان آن ه ــم و اساســی اســت و نمی  ت ــص مه نواق
مســئوالن اســتانی و کشــوری نیــز چنیــن نگاهــی بــه ایــن اســناد ندارنــد )ج(. براســاس بررســی  های 
ــش اســت  ــح آمای ــن صحی ــش تدوی ــق آمای ــی پیاده  ســازی موف ــۀ کنون ــن الزم ــه، مهم تری صورت گرفت
)شــکل 1(. تدویــن، هــم در فراینــد مطالعــات و هــم در طــرح نهایــی، بایــد شــرایطی را دارا باشــد کــه 

ــود. ــان می  ش ــه بی در ادام

5ـ2ـ1ـ فرایند مناسب تدوین
در فراینــد مطالعــات آمایــش، بایــد موضوعــات مختلــف زیســت محیطی، اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگی، 
سیاســی، دفاعــی، امنیتــی، زیربنایــی، فنــاوری و... به خوبــی و بــا نــگاه تخصصــی دیــده شــود )الــف(. 
ــط  ــردد. رواب ــی گ ــد بررس ــی بای ــوری و بین الملل ــه ای، کش ــتانی، منطق ــی، اس ــف محل ــطوح مختل س
اثــرات متقابــل موضوعــات و ســطوح بایــد اســتخراج شــود. تنــوع و تضــاد منافــع جمعیت هــای مختلــف 
ــای  ــناریوهای آینده ه ــود و س ــائل، وضــع موج ــن مس ــۀ ای ــردد. در هم ــه گ ــد مالحظ ــر از آن بای متأث
ــده  ــد دی ــون بای ــای گوناگ ــف در بخش ه ــناریوهای مختل ــای س ــود. پیامده ــوم ش ــد معل ــل بای محتم
شــود. مشــکالت و حــوادث احتمالــی طبیعــی و غیرطبیعــی موردنظــر قــرار گیــرد )ب(. ســرانجام ایــن 
داده هــای وســیع بــا روش هــای قــوی سیســتمی و تحلیلــی مــورد بررســی های چندجانبــه قــرار گیــرد 

تــا آمــادۀ تدویــن طــرح آمایــش شــود )و(. 
ــن  ــد تدوی ــاده انگاری در فراین ــت و س ــش اس ــن آمای ــوازم تدوی ــی از ل ــی های جامع ــن بررس چنی
ــه تولیــد ســندی  طرحــی کــه همــۀ طرح هــای دیگــر کشــور را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد، منجــر ب
ــف خــارج  ــای مختل ــراوان، از دســتور کار نهاده ــای ف ــت ضعف ه ــه به عل بســیار مخــدوش می شــود ک
خواهــد شــد. ایــن بررســی های جامــع در فراینــد مطالعــات آمایــش قابــل  واگــذاری کامــل بــه شــرکت 
ــش،  ــاص آمای ــگاه خ ــت جای ــت )ه(. به عل ــتگاه نیس ــک دس ــد در ی ــدادی کارمن ــا تع ــه و ی ــا مؤسس ی
ــه ســاختارها و ابزارهــای متعــدد تصمیم ســاز و نهــاد هوشــمند تصمیم  گیــر نیــاز دارد.  مطالعــات آن ب
در دســت بــودن منابــع اطالعاتــي قابــل  اعتمــاد و کانون هــای متعــدد فکــری از لــوازم قطعــی مطالعــات 
آمایــش اســت )و(. به دلیــل اهمیــت آمایــش ســرزمین، نمی تــوان مطالعــات در یــک بخــش تخصصــی 
یــا منطقــه را صرفــاً بــه یــک گــروه ســپرد و نتایــج آن هــا را مبنــای بنــای عظیــم آمایــش قــرار داد )و(. 
ــی  ــر فراینــد مطالعــات و ارزیاب مطالعــات مــوازی توســط چنــد گــروه متفــاوت و همچنیــن نظــارت ب
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ــات اســت. ــان مطالع ــای اتق ــج به دســت  آمده، از روش ه ــاد نتای صحــت و اعتم
ســند آمایــش ســرزمین عمــاًل الگــوی توســعه و پیشــرفت کشــور را ترســیم خواهــد کــرد. نادرســتی 
ــه،  ــن زمین ــود نظریه هــای بومــی الزم در ای ــا و نب ــکا در تحلیل ه ــورد ات ــا و نظریه هــای م پیش فرض ه
موجــب تعریــف ناصحیــح مســئله و تشــخیص نادرســت راه حل هــا خواهــد شــد کــه ایــن خــود چالشــی 
ــد  ــر و تولی ــورهای دیگ ــش در کش ــعه و آمای ــی توس ــات تطبیق ــود. مطالع ــد ب ــرا خواه ــیر اج در مس
ــی در کشــورمان و ســایر کشــورها، از  ــۀ عمل ــی برخاســته از اندیشــۀ اســالمی و تجرب نظریه هــای بوم

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 نه تنهــا 
ــات  ــت موضوع ــه به عل ــرد، بلک ــل ک ــن تعام ــۀ تدوی ــان در مرحل ــی و ذی نفع ــای اجرای ــا نیروه ــد ب بای
تخصصــی متنــوع و ســطوح مختلــف مؤثــر در آمایــش، بایــد گروه  هــای تخصصــی متنوعــی از 
دســتگاه  های مربوطــه بــه بررســی  های جداگانــه بپردازنــد و ســرانجام گروهــی تلفیقــی بــرای تحلیــل 
ــی در  ــا هم افزای ــد ب ــوازي خط مشــی  گذار بای ــف، ج، و(. نهادهــای م و یکپارچه ســازی ایجــاد گــردد )ال
ــت ناســالم، ناهماهنگــي و عــدم حاکمیــت  فراینــد تدویــن عمــل نماینــد. تعــارض، بی اعتمــادی، رقاب
ــار  ــرای آن را دچ ــع آن اج ــش و به تب ــن آمای ــی  گذار، تدوی ــاي خط مش ــان نهاده ــتمي می ــگاه سیس ن

اختــالل خواهــد کــرد )الــف، ج، و، ز(. 
طــرح آمایشــی کــه نهایتــاً آمــاده و تصویــب می گــردد، قطعــاً بــدون اشــکال نخواهــد بــود. چیــزی 
ــازوکار  ــی و س ــود متول ــده، وج ــول مان ــاً مغف ــای کالن دارد و بعض ــی در طرح ه ــت فراوان ــه اهمی ک
بازخوردگیــری و اصــالح طــرح اســت. بــا توجــه بــه طوالنی مــدت بــودن آمایــش و بــروز مســائل جدیــد 
در طــول زمــان، وجــود ســاختار و ســازوکار اصــالح طــرح بــا اســتفاده از بازخــورد ضــروری اســت. البتــه 
فراینــد اصــالح طــرح بایــد به گونــه ای باشــد کــه اثرگــذاری تمایــالت کوتاه مــدت گروه هــای مختلــف 

ــر طــرح آمایــش را به حداقــل برســاند. ب

5ـ2ـ2. طرح نهایی خوب
ــن  ــود. ای ــد ب ــل آن خواه ــای ذی ــش و برنامه ه ــرح آمای ــش ط ــن آمای ــد تدوی ــی فراین ــول نهای محص
ــردد.  ــتر گ ــش بیش ــق آمای ــه تحق ــد ب ــا امی ــد ت ــی باش ــد دارای ویژگی های ــا بای ــا و برنامه  ه طرح ه
همان طــور 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 نظام هــا را مــورد نظــر داشــته 
باشــد. ایــن طــرح، هــم در تصویــر کــردن اهــداف بخشــی و هــم در تعریــف ابزارهــا، بایــد نــگاه جامعــی 
ــری از  ــود، بهره گی ــده ش ــش دی ــد در آمای ــه بای ــی ک ــای مهم ــف، ج(. از ابزاره ــد )ال ــال کن را اعم
ظرفیت هــای دســتگاه ها و نهادهــا و گروه هــای گوناگــون عمومــی و خصوصــی و اســتفاده از مشــارکت 

ــت )ج، ه(. ــرزمین اس ــش س ــازی آمای ــردم در پیاده س م
ــع  ــند )و(. مناب ــر باش ــه و امکان پذی ــد واقع بینان ــل آن بای ــای ذی ــی و برنامه ه ــش نهای ــرح آمای ط
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مالــی و نیــروی انســانی الزم بــرای اجــرا بایــد بــا توجــه بــه واقعیــات کشــور محاســبه شــود. درآمدهــای 
ــت  ــرای حرک ــور ب ــرژی کش ــوان و ان ــف، ز(. ت ــد )ال ــته باش ــول داش ــکان وص ــد ام ــده بای پیش بینی ش
ســالیانه به ســمت اهــداف آمایشــی محدودیت هایــی دارد. توانمندی هــای بخــش خصوصــی نیــز دارای 
محدودیت هــای کّمــی و کیفــی خــاص خــود اســت. چه بســا بــرای اجــرای برخــی قدم هــای آمایــش، 
ــد  ــور بای ــی کش ــی و خصوص ــای عموم ــه ای در بخش ه ــازی اولی ــامان دهی و توانمندس ــه س ــاز ب نی

ــردد )ب، ه(. ــی گ پیش بین
ــرای اجــرا را نیــز بایــد درنظــر گرفــت. هرچنــد آمایــش،  ــات بخش هــای مختلــف کشــور ب اقتضائ
ــات  ــه اقتضائ اهــداف بخش  هــا و مناطــق را در خــود دارد، اجــرای ایــن اهــداف نیــز نیازمنــد توجــه ب
بومــی اســت )الــف(. کتابــت نســخۀ واحــد بــرای پیشــبرد آمایــش در همــۀ مناطــق و موضوعــات، اجــرا 
را دچــار مشــکل می  کنــد. شــیوۀ اجــرا و زمــان الزم بــرای تحقــق اهــداف آمایشــی بایــد واقع  بینانــه 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 
ــری  ــئوالن مج ــه مس ــه، ب ــی برنام ــت در ارزیاب ــر اهمی ــداف از نظ ــن اه ــق و روش ــدی دقی )و(. رتبه بن
ــان  ــودن مخاطب ــه گســترده ب ــه ب ــا توج ــرد. ب ــد ک ــش کمــک خواه ــرای آمای ــان اج ــش و حامی آمای
آمایــش ســرزمین، تولیــد الیه هــا و ترجمه هــای مختلــف بــرای طــرح آمایــش ضــروری اســت. تولیــد 
شــعار آمایشــی و تعریــف اهــداف قابــل  فهــم تــا برنامه هــای ریــز و دقیــق فنــی، الزمــۀ تحقــق آمایــش 

در گســترۀ وســیع مخاطبــان اســت )د(.
ــا  ــارض در برنامه  ه ــکام متع ــته و اح ــجام داش ــد انس ــش بای ــه  ای آمای ــی و منطق ــای بخش برنامه  ه
وجــود نداشــته باشــد. پــس از تدویــن برنامه هــای آمایــش، تعارضــات احتمالــی بــا همــۀ سیاســت ها، 
طرح هــا و قوانیــن بایــد مــورد بررســی قــرار گیــرد و اصالحــات الزم دنبــال گــردد )ه(. بــراي اجرایــي 
کــردن مراحــل مختلــف آمایــش نیــز ممکــن اســت نواقــص قانونــي وجــود داشــته باشــد کــه آن هــا را 

ــرد. ــن ک ــی  گذار تأمی ــای خط مش ــی نهاده ــا هم افزای ــد ب ــز بای نی
ــل آن در  ــده ذی ــازوکارهای تدارک دیده ش ــا س ــش نه تنه ــرح آمای ــرر ط ــرات مک ــی و تغیی بی ثبات
ــر  ــا تغیی ــد. ب ــت می نمای ــز سس ــرح را نی ــه ط ــاد ب ــه اعتم ــد، بلک ــکل می کن ــار مش ــتگاه ها را دچ دس
شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی و ظهــور مســائل جدیــد، قطعــاً بازخوردگیــری و اصــالح بایــد در دســتور 
ــت بســیاری دارد  ــای سیاســی اهمی ــذر جریان ه ــع زودگ ــش از مناف ــظ آمای ــا حف ــرد. ام ــرار گی کار ق
ــر  ــت به نظ ــن  جه ــت )ج، و(. از ای ــر برنامه هاس ــب تغیی ــرای تصوی ــی ب ــازوکار محکم ــد س و نیازمن
ــب شــبیه ســند  ــد قال ــد دارای چنــد ســطح برنامــه باشــد. ســطح اول بای می رســد طــرح آمایــش بای
ــی  ــد. نگاه ــیم نمای ــخص ترس ــورت مش ــی را به ص ــدت آمایش ــداف بلندم ــه اه ــد ک ــم انداز باش چش
ــر ایــن ســند حاکــم باشــد. تصویــب ایــن ســند بایــد  فرابخشــی، فرادســتگاهی و فراســلیقه  ای بایــد ب
در باالتریــن ســطح سیاســت  گذاری، یعنــی ســازوکار سیاســت های کلــی، صــورت گیــرد. ایــن ســطح 
تصویــب موجــب ثبــات بیشــتر آمایــش ســرزمین خواهــد شــد. اصــالح چشــم انداز نیــز بایــد در همیــن 

ســازوکار صــورت گیــرد )الــف، ب، ه، ز(.
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ــی از  ــا منطــق تحلیل ــش )ب، ج، و(، ب ــاله از چشــم انداز آمای ــای پنج س ــد برش ه ــن، بای ــس  از ای پ
شــرایط و امــکان واقعــی کشــور و مناطــق مختلــف، بــه تصویبــی فراتــر از دولت هــا برســد تــا تغییــر 
آنــی آن بــا نظــرات مدیــران مختلــف امکان پذیــر نباشــد. در اینجــا تصویــب مجلــس مطــرح می گــردد. 
ســازوکارهایی ماننــد تصویــب مشــترک در مجلــس و دولــت ــــ مشــابه تصویــب قوانیــن در کشــورهای 
دومجلســی ــــ نیــز متصــور اســت. ایــن روش موجــب کاهــش اثــر گرایش هــای سیاســی و اســتانی در 
ــع  ــه مجم ــاع ب ــل ارج ــز قاب ــن دو خط مشــی  گذار نی ــالف ای ــوارد اخت ــد. م ــد ش ــش خواه ــرح آمای ط

تشــخیص مصلحــت نظــام اســت.
پــس  از ایــن مرحلــه، بایــد اهــداف آمایشــی ســالیانه در مناطــق مختلــف معّیــن گــردد. بــر ایــن 
ــع  ــردد )ب، و(. مناب ــن می گ ــز روش ــع نی ــص مناب ــود و تخصی ــدی می ش ــا اولویت بن ــاس، پروژه ه اس
مالــی و نیــروی انســانی الزم بایــد به خوبــی پیش بینــی شــود و وظایــف دســتگاه های مختلــف نســبت 
بــه آن نیــز بایــد معلــوم گــردد. در ایــن مرحلــه، طــرح آمایــش عمــاًل بــه برنامــۀ بودجــۀ ســالیانه وارد 
ــه تحقــق بودجه ریــزی عملیاتــی در کشــور می کنــد. ارزیابی پذیــری  می  شــود و کمــک شــایانی نیــز ب

ــر خواهــد شــد. ــه امکان پذی ــز این گون ــش نی پیشــرفت آمای
پــس از تنظیــم اهــداف ســالیانه و تخصیــص بودجــۀ الزم، دولــت بایــد جزئیــات اجرایــی برنامه  هــای 
آمایشــی را به خوبــی تنظیــم کنــد. ایــن امــر می  توانــد در ســازمان برنامــه صــورت پذیــرد و در هیئــت 
دولــت به تصویــب برســد. تنظیــم هماهنگــی و هم  افزایــی دســتگاه  های اجرایــی و پیش  بینــی 
ســازوکارهای الزم جهــت ایــن امــر، مســئلۀ مهمــی اســت کــه مرحلــۀ تدویــن را بــه مرحلــۀ پیاده  ســازی 
ــار تکنیکــی و فنــی الزم را دارا باشــد، از  ــۀ راهکارهــای درســت کــه اعتب ــد )ج، ه(. ارائ متصــل می کن
لــوازم ایــن مرحلــه اســت. پــس  از آن نیــز تعریــف و هماهنگــی عملیات  هــای منطقــه  ای و اســتانی در 

ســاختارهای محلــی دنبــال می  گــردد.
ــی الزم  ــای عملیات ــت  ها، برنامه  ه ــن سیاس ــس از تدوی ــد پ ــای کالن بای ــی، طرح  ه ــورت کل به ص
ــا و  ــرای راهبرده ــق در اج ــای موف ــی نهاده ــتگی اصل ــز و برجس ــد. تمای ــن کن ــرا را روش ــرای اج ب
ــی اســت. چنانچــه  ــای عملیات ــه برنامه  ه ــای کالن ب ــل طرح  ه ــا در تبدی ــت آن ه ــای کالن، مزی طرح  ه
ــا و  ــاد و راهبرده ــد افت ــاق خواه ــت گذاری اتف ــاع سیاس ــرد، انقط ــورت نپذی ــی ص ــد به خوب ــن فراین ای
ــز برنامه  هــای جــاری  ــان نی ــد و مجری ــی خواهــد مان ــه خــود باق ــوط ب طرح  هــای کالن در اســناد مرب
مشــخص خــود را دنبــال خواهنــد کــرد. آنچــه عمــاًل محقــق خواهــد شــد، برنامــه  ای اســت کــه بودجــه 
ــاله و  ــای پنج س ــه برنامه  ه ــبت ب ــی نس ــد حاکمیت ــز بای ــش نی ــند آمای ــد. س ــاص می  یاب ــه آن اختص ب

ســالیانه پیــدا کنــد. در غیــر ایــن صــورت، قطعــاً اجرایــی نخواهــد شــد )الــف، ب، ج، و(.
ــی و  ــت های کل ــی، سیاس ــون اساس ــد قان ــد، بای ــب می رس ــور به تصوی ــه در کش ــی ک ــۀ قوانین هم
ــی  ســایر قوانیــن باالدســت خــود را مراعــات کنــد. ایــن امــر مســتلزم وجــود مراقبت کننــده و نگهبان
بــرای هــر قانــون اســت. شــورای نگهبــان قانــون اساســی وظیفــۀ مراقبــت از قانــون اساســی را برعهــده 
دارد. ســایر سیاســت ها و قوانیــن نیــز جهــت حفاظــت از نقــض نشــدن، بــه نگهبــان و ناظــر دائمــی بــا 
ســازوکار اثربخــش نیــاز دارنــد. طــرح آمایــش در هرکــدام از نهادهــای خط مشــی  گذار، جهــت حفــظ 
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حرمــت خــود، نیازمنــد چنیــن ســازوکارهایی اســت )ج(.

5ـ3. مدیریت منابع انسانی
دومیــن موضوعــی کــه بیشــترین اهمیــت را در بررســی های الزامــات پیاده  ســازی آمایــش نشــان داده، 
مدیریــت منابــع انســانی اســت )شــکل 1(. مقصــود از مدیریــت منابــع انســانی در اینجــا به کارگیــری، 
ــی  ــرا و ارزیاب ــن، اج ــا تدوی ــط ب ــانی مرتب ــای انس ــه نیروه ــح ب ــی صحی ــازی و انگیزه  بخش توانمندس
ــان مرتبــط اســت.  ــا کارکن ــی و ی ــی، عملیات ــی، میان ــران عال ــن نیروهــا شــامل مدی آمایــش اســت. ای
ــور را  ــام ادارۀ کش ــازمان  ها نظ ــد و س ــاد می  کنن ــازمان را ایج ــه س ــت ک ــط آن هاس ــان ها و رواب انس
ــد در مشــکل  ــه ضعــف در نظــام اداری و سیاســت گذاری کشــور را بای ــذا هرگون ــد؛ ل تشــکیل می  دهن

مدیریــت نیــروی انســانی شایســته جســت )ز(.
ــرا  ــاختاری کشــیده شــده اند؛ زی ــای س ــازمان ها به ســمت معیاره ــدۀ س ــرد، عم ــود عملک ــرای بهب ب
معیارهــای ســاختاری راه حل هایــی شــفاف بــوده و تغییــرات ســاختاری نیــز عینــی و مشــهود هســتند. اما 
تحقیقــات نشــان داده طراحــی خــوب و اجــرای اثربخــش خط مشــی ها تــا حــد زیــادی متأثــر از کیفیــت 
افــراد درگیــر در فراینــد طرح ریــزی و اجراســت. منظــور از کیفیــت دانــش، مهــارت، توانمنــدی، نگــرش و 
انگیزه هایــی اســت کــه بــرای مســئولیتی خــاص ضــروری اســت. مدیــران و کارکنــان غیرمتعهــد و ناتــوان 
جلــوی اجــرای بهتریــن طرح هــا را نیــز خواهنــد گرفــت )ج، د(. البتــه اثرگــذاری نیروهــای مختلــف بــر 
رونــد اجــرای پیاده ســازی آمایــش یقینــاً متفــاوت اســت. شــاید بتــوان مدیــران را اثرگذارتریــن نیروهــا در 
تحقــق یــا عــدم تحقــق آمایــش دانســت. ویژگی هــای الزم در مدیریــت منابــع انســانی آمایــش در ســه 

دســتۀ توانمنــدی، انگیــزه و ثبــات در به کارگیــری بیــان می شــود.

5ـ3ـ1. برخورداری از دانش و توانمندی الزم
ــامل  ــا ش ــن توانمندی ه ــد. ای ــود را می طلب ــاص خ ــای خ ــش توانمندی ه ــازی آمای ــن و پیاده س تدوی
ــرار  ــش ق ــا اجــرای آمای ــن ی ــه در منصــب تدوی ــردی ک ــه ای، هســتند. ف دو دســته، تخصصــی و حرف
می گیــرد، بایــد موضــوع تخصصــی آمایــش و تخصصــی بخــش مربــوط بــه خــود را به خوبــی بشناســد. 
در جنبــۀ حرفــه ای نیــز، بســته بــه نقــش فــرد، بایــد توانمندی هــای الزم بــرای ایفــای نقــش مدیریتــی 
ــرد را دچــار  ــای نقــش ف ــا ایف ــن توانمندی ه ــزی خط مشــی را داشــته باشــد. ضعــف در ای ــا طرح ری ی
ــرای برخــورداری از نیروهــای توانمنــد  ضعــف خواهــد کــرد. دو موضــوع شایسته ســاالری و آمــوزش ب
ــوزش  ــا آم ــد و ب ــخصیتی دارن ــۀ ش ــتر جنب ــا بیش ــا و مهارت ه ــی توانمندی ه ــه برخ ــت. البت الزم اس

ــت. ــدی اس ــیار کلی ــاب بس ــت در انتخ ــا، دق ــه توانمندی ه ــوند. در این گون ــل نمی ش ــدان منتق چن
ــهودي،  ــاوت ش ــای قض ــند. توانایی ه ــای الزم را دارا باش ــد مهارت ه ــراد بای ــن، اف ــۀ تدوی در مرحل
مهــارت تحلیلــي، خالقیــت، تفکــرات سیســتمی، راهبــردی و اقتضائــی ازجملــه توانمندی هــای حرفــه ای 
طراحــی اســت. افــرادی کــه توانمندی هــای حرفــه ای زیــادی در طرح ریــزی داشــته و درعیــن  حــال، 
ــادی در  ــۀ نســبتاً زی ــوده و تجرب دانــش گســترده ای در آمایــش و موضوعــات تخصصــی مرتبــط دارا ب
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ــی صــورت  ــد در تیم های ــش بای ــن آمای ــراوان نیســتند. تدوی ــاً ف ــته باشــند، یقین ــورات کشــور داش ام
ــای الزم را دارا باشــند )ج، د(. ــی از توانمندی ه ــراد آن ترکیب ــه اف ــرد ک گی

ــا مهارت هــای مناســب  ــه، ثابــت  شــده اســت کــه اگــر فــردی ب ــر تجرب در مرحلــۀ اجــرا نیــز، بناب
ــاب  ــرد. انتص ــد ک ــرا خواه ــت و اج ــا را مدیری ــرد، برنامه ه ــرار بگی ــه ای ق ــی در رأس مجموع مدیریت
ــه گســترده  ــا توجــه ب ــود )الــف، ج(. ب ــع اجــرای آمایــش خواهــد ب افــراد ناشایســته از مهم تریــن موان
بــودن مجریــان آمایــش، مدیــران و کارکنــان بایــد بــا آمایــش ســرزمین و طــرح و برنامــۀ تدوین شــده 
ــرای  ــی ب ــیع آموزش ــای وس ــش، برنامه ه ــن آمای ــس از تدوی ــی پ ــد؛ یعن ــدا کنن ــی پی ــنایی کاف آش
ــن  ــه ای ــبت ب ــت مشــترکی نس ــا ذهنی ــردد ت ــزار گ ــد برگ ــط بای ــای مرتب ــان نهاده ــران و کارکن مدی

ــد )د، ز(. ــود آی ــوع به وج موض
برخــی از توانمندی هــای الزم بــرای نیروهــا قابــل آمــوزش اســت. توانمندســازی نیروهــا حتمــاً بــه 
بهبــود عملکــرد آنــان کمــک خواهــد کــرد. البتــه همــۀ بــار آمــوزش و توانمندســازی بــر دوش ســازمان ها 
ــی  ــد. در برخ ــم نمای ــان را فراه ــت متخصص ــکان تربی ــد ام ــور بای ــی کش ــام آموزش ــود. نظ ــد ب نخواه

موضوعــات تخصصــی مــورد نیــاز کشــور بــرای آمایــش، نظــام آموزشــي کــم کاری کــرده اســت )ز(.

5ـ3ـ2. دارای انگیزه و تعهد مناسب
ــت.  ــش اس ــازی آمای ــر در پیاده س ــای مؤث ــته های نیروه ــص از بایس ــارت و تخص ــه مه ــد ک ــان ش بی
امــا ایــن شــرط کافــی نیســت و درصورتــی  کــه انگیــزه و تعهــد الزم بــرای اجــرای خط مشــی وجــود 

ــان، پشــتیبانی الزم از طــرف آن هــا صــورت نخواهــد گرفــت. نداشــته باشــد، باوجــود توانمنــدی آن
کمبــود تعهــد سیاســت گذاران و تصمیم  گیــران نســبت بــه اجرایــی شــدن آمایــش، یکــی از موانــع 
ــی شــدن  ــه اجرای ــی ب ــر باالدســتی اهتمام ــا تصمیم  گی ــذار و ی ــی قانون  گ ــش اســت؛ یعن اجــرای آمای
نــدارد )ج، ه(. در گام بعــد، مدیــران ارشــد و میانــی نیــز بایــد تعهــد، عــزم جــدی و حمایــت از آمایــش 

داشــته باشــند تــا بتــوان بــه پیاده  ســازی آن امیــد داشــت )د(. 
ــر اســت. فرهنــگ ســازمانی  ــش، مؤث ــه آمای ــا، ازجمل فرهنــگ ســازمانی در اجــرای همــۀ برنامه ه
ــه  ــن اعضــای ســازمان اســت و همان طــور ک ــه ای از مفروضــات مهــم و نانوشــتۀ مشــترک بی مجموع
شــخصیت فــرد بــر رفتــار او تأثیــر می گــذارد، باورهــای مشــترک یــا فرهنــگ نیــز بــر اقدامــات افــراد 
ســازمان مؤثــر اســت. از زیــر کار دررفتــن، سیاســی کاری، نبــود فضــای همدلــی و همــکاری، حاکمیــت 
ــگاه اداري در عــوض تفکــر تحول گــرا و هدف گــرا، پیشــینۀ ســازمان ــــ کــه در اجــرای تصمیمــات  ن
ــده و  ــودن مشــهور اســت ــــ و فرهنــگ ســازمانی ناپذیرن ــق ب ــه ناموف ــان ب ــزد کارکن ــردی اش ن راهب
مقاومــت دربرابــر تغییــر، اجــرای آمایــش را دچــار چالش هــای جــدی خواهــد کــرد کــه ایــن موضــوع 
بــه رهبــری مقاومــت دربرابــر تغییــر نیــاز دارد. البتــه در مواجهــه بــا مشــکالت بخــش نیــروي انســاني، 
به کارگیــری صــرف ابزارهــاي قانونــي به جــای فرهنگ ســازی، خــود یکــی از موانــع اجــرا خواهــد بــود. 
ضــرورت آمایــش بایــد بــا گفتمان  ســازی بــرای ســطوح عالــی مدیــران تــا بدنــۀ اجرایــی و عمــوم 
ــد  ــه بای ــه اینک ــی ب ــاد واقع ــی و اعتق ــرش درون ــود. پذی ــن ش ــم و تبیی ــردم تفهی ــی م ــگان و حت نخب
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آمایــش را اجــرا کنیــم، موفقیــت بزرگــی محســوب می  شــود )د(. برخــی کارشناســان و مدیــران کشــور 
آمایــش را بــرای شــرایط فعلــی کشــور ضــروری نمی  داننــد )د، ز(. تــا کنــون موضــوع آمایــش ســرزمین 
در ســازمان برنامــه، موضوعــی فرعــی بــوده؛ درحالــی  کــه ایــن موضــوع از مهم تریــن مباحثــی اســت 
ــود  ــت موج ــد وضعی ــد )د(. بای ــه آن ورود کنن ــد ب ــور بای ــری کش ــطوح تصمیم  گی ــن س ــه باالتری ک
ــوب  ــران کشــور باشــد و وضــع مطل ــق سیاســت گذاران و مدی ــورد تواف به درســتی و به طــور شــفاف م
نیــز مــورد اجمــاع نســبی آن هــا قــرار گیــرد. مادامــی  کــه آمایــش موضوعــی در فــرع موضوعــات کشــور 
باشــد و فراگیــر نشــود، آمایــش ســرزمین محقــق نخواهــد شــد )د، ه(. نیــاز اســت تــا گفتمان  ســازی 
ــرار گیــرد و از ظرفیت  هــای  ــی ایــن مســئله ق آمایــش به صــورت جــدی در دســتور کار ســازمان متول
ــر ســند  رســانۀ ملــی و مراکــز آموزشــی جهــت ایــن امــر اســتفاده شــود. اجمــاع تصمیم  گیرنــدگان ب
ــا  ــودن برنامه  ه ــی ب ــن منطق ــم دانســتن آن و همچنی ــش و مه ــه آمای ــران ب ــاد مدی تدوین شــده، اعتق
از نظــر آن هــا، از الزامــات پیاده  ســازی آمایــش اســت )ز(. وفــاق بیــن مراجــع سیاســت گذاری و اجــرا 
نیــز بــا مشــارکت در مرحلــۀ مطالعــات و تدویــن و همچنیــن تشــکیل کمیته  هــای نظارتــی بین نهــادی 

ــد تقویــت گــردد. ــارۀ اجــرای آمایــش، می  توان درب
ــاً  ــت )د، ز(. عموم ــدی نیس ــرام ج ــام و احت ــورد اهتم ــور م ــی در کش ــن اجرای ــیاری از قوانی بس
برنامه  هــای بودجــه مــورد اهتمــام دولت  هــا نیســت و گــزارش تفریــغ بودجــه و تخلفــات دولت  هــا در 
مجلــس به صــورت جــدی دنبــال نمی  شــود. سیاســت  های کلــی نظــام نیــز جایــگاه مناســبی در افــکار 
ــت  های  ــردن سیاس ــوض ک ــگاه ع ــود را در جای ــا خ ــاً دولت  ه ــدارد و عموم ــئوالن ن ــای مس و برنامه  ه
ــه  ــور نهادین ــون در کش ــگاه قان ــه جای ــدر ک ــد )د، ه(. هرق ــور می  بینن ــف کش ــای مختل ــی بخش  ه کل
ــه  ــازی  ها ب ــن گفتمان  س ــردد، ای ــح گ ــون تقبی ــه قان ــی ب ــاری و بی  احترام ــگ خودمخت ــود و فرهن ش

ــرد )ج، د، و(. ــد ک ــز کمــک خواه ــش نی ــازی آمای پیاده  س
یکــی دیگــر از مســائلی کــه بــه اجــرای ضعیــف یــا ناقــص سیاســت ها منجــر می شــود، آن اســت کــه 
مدیــران اجرایــی کــه مجریــان سیاســت ها هســتند، بیــش از آنکــه براســاس چشــم انداز و برنامه هــای 
ــدت اســت.  ــر مالحظــات سیاســی کوتاه م ــد، تصمیماتشــان تحــت تأثی ــری کنن ــدت تصمیم گی بلندم
ــب آرا و  ــرای جل ــران و ب ــرۀ مدی ــکالت روزم ــل مش ــرای ح ــا ب ــدت ی ــت های کوتاه م ــوالً سیاس معم
ــردم نوشــته می شــود. در عرصــۀ سیاســت زدۀ  ــودۀ م ــرای حــل مشــکالت ت ــگاه دلســوزانه ب ــا ن ــا ب ی
مدیریــت کشــور، برخــی مدیــران اجرایــی کــه به صــورت سیاســی نیــز منصــوب  شــده اند، بــرای حفــظ 
ــه  ــگاه ب ــد. ن ــت آن می پردازن ــود و تقوی ــي خ ــي حام ــروه سیاس ــت گ ــن رضای ــه تأمی ــان، ب جایگاهش
منافــع شــخصی، حزبــی و انتخابــات در سیاســت مداران و نماینــدگان مجلــس موانــع اجــرای آمایــش 
ــا تغییــر دولت هاســت  ســرزمین اســت )ب، ج، د، ه، و(. یــک فرهنــگ غلــط نیــز تغییــر سیاســت ها ب
ــمارش،  ــل  ش ــوس قاب ــج ملم ــۀ نتای ــراي ارائ ــه ب ــود. عجل ــی ها می ش ــازی خط مش ــع پیاده س ــه مان ک
ــز  ــای رقابت آمی ــه صــالح بخــش خــود، فعالیت ه ــگاه فرابخشــی و توجــه صــرف دســتگاه ها ب ــود ن نب
ــرای  ــا اج ــات ب ــیاری از اوق ــه ای، در بس ــی و منطق ــای محل ــی گرایش ه ــتگاه ها و برخ ــایر دس ــا س ب

خط مشــی های کالن متعــارض اســت )ج، د، ه(.
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ویژگی  هــای فــردی تأثیــر بســیار زیــادی بــر عملکــرد دارد. ارزش  هــای فــردی تشــریح کنندۀ خــوب 
یــا بــد از نظــر فــرد اســت. ارزش هــا اســتانداردهای درونــی اســت و مســیر رفتــاری فــرد را مشــخص 
ــادي،  ــران، بي  اعتق ــایر بازیگ ــرات س ــه نظ ــی ب ــی  گذاران و بی توجه ــی در خط  مش ــد. خودرأی می  کن
ــه حفــظ  ــل ب ــي و تمای ــال، عــدم پویای ــرات، انفع ــراي ایجــاد تغیی ــوِد شــهامت الزم ب ــدان اراده، نب فق
ــش را  ــازی آمای ــن و پیاده  س ــد آن، تدوی ــراد واج ــه توســط اف ــی هســتند ک ــود خصوصیات وضــع موج
بــا چالــش مواجــه خواهنــد کــرد. شــجاعت، درایــت، تــالش، اخــالص، تــوکل و مردمــی بــودن افــراد 
ــراه  ــتری هم ــای بیش ــا موفقیت  ه ــا را ب ــرای آن ه ــن و اج ــاً تدوی ــرزمین، قطع ــش س ــا آمای ــط ب مرتب

ــف، ج، د، ه(.  خواهــد کــرد )ال

5ـ3ـ3. ثبات نسبی مدیریتی
ــودن  ــدت ب ــق و بلندم ــت عمی ــل ماهی ــرزمین، به دلی ــش س ــد آمای ــي مانن ــم و کل ــت  هاي مه سیاس
اثرگــذاری آن، نیازمنــد مجــال و ثبــات اســت )و(. درواقــع آمایــش بــرای آنکــه بتوانــد پیامدهــا و آثــار 
خــود را در جامعــه بنمایانــد، بــه برنامه  ریــزی و پایــش بلندمــدت نیــاز دارد. به ســبب تغییــر دولت  هــا 
ــا  ــیاری از برنامه  ه ــاع بس ــاهد انقط ــفانه ش ــا، متأس ــر نگرش  ه ــع تغیی ــن، به تب ــی معّی ــل زمان در فواص
و سیاســت  ها هســتیم. ورود نهــادی ماننــد مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در تصویــب چشــم انداز 
آمایــش و رصــد دائمــی پیشــرفت ایــن سیاســت کلــی می  توانــد بــه ثبــات بیشــتر آن کمــک کنــد )و(. 
بی  ثباتــی در مدیریــت ســطوح مختلــف اجرایــی آمایــش نیــز موجــب می شــود مدیــران از برنامه  هــاي 
بلندمــدت اســتقبال نکننــد. هــر مدیــری بــا آمــدن خــود ترکیــب جدیــدی ایجــاد می  کنــد و انســجام 
مجــدد افــراد و دســتگاه  ها زمــان می  طلبــد. تغییــر مکــرر مدیــران موجــب می  شــود 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 ایــن  رو ثبــات نســبی مدیریــت 

ســازمان متولــی اجــرای آمایــش ســرزمین نیــز بــه اجــرای موفق  تــر آن کمــک خواهــد کــرد.

5ـ4. سازمان مجری توانمند
مدیریــت نیــروی انســانی مرتبــط بــا آمایــش یکــی از عناصــر کلیــدی مؤثــر در اجــرای آمایش ســرزمین 
ــازمان  ــاختار و س ــک س ــان، در ی ــا و انگیزه هایش ــارغ از توانمندی ه ــا، ف ــن نیروه ــی ای ــد؛ ول ــان ش بی
ــرای اجــرای  ــی ب ــی و ســازمان نامناســب مانع ــد. دســتگاه اجرای ــال کنن ــش را دنب ــد آمای ــی بای معّین
آمایــش توســط نیروهــا خواهــد بــود. ســازمان دهی و هماهنگــی و همچنیــن تأمیــن و تخصیــص بهینــۀ 

ــع در ایــن قســمت بیــان می شــود.  مناب

5ـ4ـ1. سازمان دهی و هماهنگی
ــد. مســائل موجــود در نظــام اداری  ــه اجــرا درمی آی آمایــش ســرزمین از مجــرای نظــام اداری کشــور ب
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موجــب شــده اســت بعضــاً در مــواردی کــه مدیــران انگیزه  منــد 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 دســتگاه  های مجــری، برخــی از 
ــش  ــز دچــار چال ــش ســرزمین را نی ــن مشــکالت اجــرای آمای مشــکالت نظــام اداری کشــور اســت. ای
خواهــد کــرد. اصــالح نظــام اداری از الزامــات پیاده  ســازی آمایــش ســرزمین اســت. به علــت بین بخشــی 
بــودن آمایــش، نهــاد متولــی ایــن موضــوع بایــد ســازمان برنامــه  و بودجــه باقــی بمانــد و وزارتخانه  هایــی 
ماننــد راه و شهرســازی، غیــر از موضــوع کالبــدی شــهری و ارتباطــی، قــادر نیســتند هماهنگــی الزم برای 

موضوعــات مختلــف صنعتــی، فرهنگــی، محیط زیســتی و... را فراهــم آورنــد )الــف، د، و(.
رســیدن بــه اهــداف آمایشــی مســتلزم پیشــرفت هماهنــگ اســتان های ذیــل یــک منطقــۀ آمایشــی 
اســت. در غیــر ایــن صــورت، عــدم موازنــه بیــن اســتان ها اخــالل مجــددی ایجــاد خواهــد کــرد. از ایــن 
 جهــت، ســاختاری جهــت مدیریــت هماهنــگ منطقــه ای آمایــش بایــد ایجــاد شــود کــه البتــه ســاختار 
ــد  ــوی مســتقل نبای ــز ق ــت متمرک ــک مدیری ــا ی ــتانی و ی ــف بین اس ــۀ ضعی ــک کمیت آن به صــورت ی
ــه  ــه  و بودج ــازمان برنام ــی س ــارات مل ــتان ها، قســمتی از اختی ــارات اس ــظ اختی ــا حف ــه ب ــد؛ بلک باش
ــودن  ــه آن تفویــض گــردد )ب(. نهــاد مرکــزِي انســجام بخش و مقبــول در کشــور، مشــخص ب ــد ب بای
ــت  ــی و جدی ــای اجرای ــازی فعالیت ه ــدی هماهنگ س ــتگاه ها، کارآم ــان دس ــیم  کار می ــف و تقس وظای

ــوازم پیاده  ســازی آمایــش اســت.  و پیگیــری پیوســتۀ مدیریــت باالدســت از ل
جهــت هماهنگــی و رفــع موانــع اجــرا، نظــام پایــش اجــرا ضــروری اســت. ایــن سیســتم اطالعاتــی 
بایــد وضعیــت اجــرای آمایــش در نهادهــا و اســتان ها را رصــد کنــد و درصــورت اختــالل، نقــاِط گیــر را 
به ســرعت شناســایی نمایــد تــا درصــورت لــزوم، بــا ورود رئیس جمهــور یــا مقامــات دیگــر بــه مســئله، 
رفــع مانــع صــورت گیــرد )و، ز(. اســتفاده از فناوری هــای جدیــد کمــک شــایانی بــه افزایــش ارتباطــات 

درون ســازمانی و بین دســتگاهی خواهــد کــرد.
دانشــی کــه در مرحلــۀ تدویــن ایجــاد شــده اســت، در حیــن اجــرای آمایــش در بخش هــا و مناطــق 
مختلــف تصحیــح و تکمیــل می گــردد. ایــن دانــش بایــد بــه مســئوالن آتــی انتقــال یابــد تــا از مطالعــات 
تکــراری و یــا تکــرار تجربیــات غلــط جلوگیــری شــود. مدیریــت دانــش نیازمنــد وجــود ســاختار معّینــی 
بــا ایــن مأموریــت و همچنیــن همــکاری همــۀ دستگاه هاســت. درعیــن  حــال کــه تالش هــای مرکــزی 
ــطوح  ــان س ــی مجری ــل کاف ــار عم ــرد، اختی ــورت می گی ــرا ص ــازی اج ــری و هماهنگ س ــرای پیگی ب
پایین تــر الزم اســت تــا در فضــای مبتکرانــه ای فعالیــت کننــد و درصــورت بــروز مشــکالت نه چنــدان 
ــع الزم اقــدام کننــد. ایــن امــر موجــب افزایــش انگیــزه در مدیریت هــای  ــه رفــع موان ــزرگ، خــود ب ب
ســطوح محلــی خواهــد شــد )الــف(. اگرچــه بایــد از انحــراف آمایــش به ســمت گرایش هــای محلــی و 

قومــی متضــاد بــا سیاســت های آمایشــی مراقبــت کــرد.

5ـ4ـ2. تأمین منابع و تخصیص بهینه
ــه  ــا توجــه ب ــا ب ــاد می شــود. ام ــع ســازمانی ی ــوان مناب ــزات به عن ــا تجهی ــی ت ــع انســانی و مال از مناب
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اهمیــت منابــع انســانی در پیاده ســازی آمایــش و همپوشــانی ها بــا ســایر شــرایط اجــرا، مدیریــت منابــع 
ــازمان دهی  ــي الزم و س ــع مال ــص مناب ــن و تخصی ــد. تأمی ــرح داده ش ــه ش ــورت جداگان ــانی به ص انس
ــام  ــک نظ ــود ی ــا باشــد، خ ــا عملکرده ــه هوشــمندانه و متناســب ب ــی  ک ــط، درصورت ــزات مرتب تجهی
ــی  ــی نقدینگ ــی و جهت ده ــرمایه های مل ــردن س ــال ک ــود. فع ــد ب ــا خواه ــرای مدیریت ه ــی ب انگیزش
ــوازم پیاده  ســازی  ــردم درجهــت اهــداف آمایشــی، از ل ــع بخــش خصوصــی و عمــوم م ــا و مناب بانک ه
آمایــش اســت )ز(. اســتفاده از ســرمایه  های ســایر کشــورها و ایرانیــان خــارج از کشــور، در بخش  هــا و 
بــا روش  هایــی کــه می توانــد جذابیــت الزم را درعیــن حفــظ منافــع ملــی ایجــاد نمایــد، بایــد دنبــال 

گــردد )الــف(.

5ـ5. نظارت و بازخوردگیری مناسب  
بــرای دســتیابی بــه نتایــج واقعــی و مــورد انتظــار، الزم اســت طرح هــا و برنامه هــای آمایــش در حیــن 
اجــرا و پــس  از آن ارزیابــی شــود. ارزیابــی ناقــص اجــرای سیاســت ها موجــب می شــود بازخــورد کامــل 
و جامعــی از نتایــج خــود دریافــت نکنــد و از ایــن رو مســائل و مســیرهای نادرســت گذشــته اصــالح 
ــران  ــان و ناظ ــت گذار، مجری ــای سیاس ــرای نهاده ــی ب ــردی و عملیات ــرل راهب ــی و کنت ــود. ارزیاب نش

ضــروری اســت.

5ـ5ـ1. تعریف صحیح شاخص ها
ــی  ــرای ســنجش و ارزیاب ــن ب ــه وجــود شــاخص های معّی ــی پیاده ســازی آمایــش، نیــاز ب جهــت ارزیاب
اســت. متأســفانه به علــت فقــدان یــا ضعــف شــاخص ها و معیارهــای نظــارت و ارزشــیابی در بســیاری 
ــوان  ــت و نمی ت ــوده اس ــطحی ب ــی س ــرای خط مش ــه از اج ــای صورت گرفت ــی ها، ارزیابی ه از خط مش
بــه آن هــا تکیــه کــرد. شــاخص وضعیــت یــک پدیــده را می ســنجد تــا عالمتــی از یــک مفهــوم کلــی 
باشــد و آن را توصیــف کنــد. شــاخص ها بایــد قابــل ارزیابــی باشــند و مفاهیــم کلــی و کیفــی غیرقابــل 
ــج،  ــن نتای ــاد ای ــل ایج ــا، عل ــج و خروجی ه ــد نتای ــی بای ــتند. ارزیاب ــر نیس ــن ام ــنجش مناســب ای س
ــد  ــی را شناســایی کن ــی و قانون ــات مال ــن تخلف ــا و همچنی ــا، کیفیــت عملکرده پیامدهــای خروجی ه
ــح  ــد و صحی ــر، مفی ــورت مختص ــوارد را به ص ــن م ــی ای ــد به خوب ــد بتوانن ــاخص ها بای )ب، ج، و(. ش
ــی  ــت فراوان ــدی اهمی ــاخص های کلی ــف ش ــردی، تعری ــای راهب ــرای ارزیابی ه ــد. ب ــش بگذارن به نمای

دارد )و(.
ــط  ــدد دســتگاه های مرتب ــاوت ســرزمینی و تع ــای متف ــوع، قلمروه ــات متن ــه موضوع ــا توجــه ب ب
ــم  ــد ه ــده اســت. شــاخص ها بای ــر پیچی ــن ام ــرای ای ــش، طراحــی شــاخص ها ب ــا پیاده ســازی آمای ب
ــم  ــد )ج، و( و ه ــه کنن ــبی را ارائ ــای مناس ــتگاه، داده ه ــرو و دس ــوع، قلم ــک موض ــه تفکی ــد ب بتوانن
ــش  ــی به نمای ــدی کل ــاص، جمع بن ــتگاه خ ــا دس ــرو ی ــوع، قلم ــک موض ــرای ی ــی، ب ــورت ترکیب به ص
ــاد  ــور ایج ــرزمین در کش ــش س ــت آمای ــه وضعی ــی ب ــگاه کالن ــر، ن ــورت کلی ت ــم به ص ــد و ه بگذارن

ــد )ب، ج(. نماین
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5ـ5ـ2. سازوکار خوب نظارتی
ــری را  ــرل و پیگی ــزار کنت ــا اب ــای سیســتماتیک ب ــد فراینده ــارت بای ــی و نظ ــام ارزیاب ــازوکار و نظ س
ــت  ــدی الزم جه ــای پایین  دســت، توانمن ــر رده  ه ــد عالوه ب ــاختار بای ــن س ــد. ای ــته باش ــار داش دراختی
پاســخ گویي مدیــران ارشــد کشــور دربــارۀ نتایــج و تبعــات فعالیت  هایشــان را نیــز دارا باشــد. درحــال 
ــی  ــای فراوان ــا تردیده ــدی آن ه ــارۀ کارآم ــه درب ــود دارد ک ــور وج ــی در کش ــاد نظارت ــر، 17 نه حاض
هســت. جدیــت نهادهــای نظارتــی بســیار حائــز اهمیــت اســت )الــف، ج، ه، و(. متأســفانه فــرار از قانــون 
بودجــه، عــدم اهتمــام مجلــس بــه تخلفــات دولــت در گزارش هــای تفریــغ بودجــه و رعایــت نکــردن 

ــه اســت )ج، د، ه، و(. ــه خــود گرفت ــی نظــام، وضعیــت عــادی ب سیاســت  های کل
ــه رصــد  ــاز ب ــی، نی ــی حقوق ــی و حت ــات مال ــش، بیــش از بررســی تخلف ــرای پیاده  ســازی آمای ب
اجــرا و تحقــق اهــداف قانــون اســت کــه نهــاد تصویب کننــدۀ قانــون شــأن ورود بــه آن را دارا اســت 
ــی  ــاد نظارت ــد نه ــش، بای ــب آمای ــطح تصوی ــه س ــته ب ــت گذار، بس ــای سیاس ــدام از نهاده )ج(. هرک
ــد دو مســئله را رصــد کننــد:  ــی بای ــن نهادهــای نظارت ــا خــود را نیــز داشــته باشــند. ای متناســب ب
ــاد؛  ــش آن نه ــای مصــوب آمای ــا طرح ه ــن پایین دســت ب ــۀ قوانی ــق هم ــت تطبی اول، رصــد و مراقب
دوم، شناســایی و کنتــرل نقــاط کلیــدی و گلوگاه  هــای اجــرای آمایــش )د، ه، و(. ایــن نظــارت فقــط 
ــارات  ــازی  ها و اظه ــود. جریان  س ــی ش ــد منته ــی نبای ــمی و حقوق ــای رس ــن و عملکرده ــه قوانی ب
ــرا  ــرل، اج ــن و کنت ــارت، تبیی ــدم نظ ــورت ع ــانه  ها، درص ــئوالن و رس ــط مس ــش توس ــالف آمای خ
ــش  ــرای پای ــب، ب ــی متناس ــتم  های اطالعات ــتن سیس ــرد )د(. داش ــد ک ــه خواه ــش مواج ــا چال را ب
ــای موجــود،  ــر باشــد. نهاده ــح و اتکاپذی ــد صحی ــات بای ــن اطالع ــر اســت )ز(. ای اجــرا اجتناب  ناپذی
ماننــد ســازمان آمــار، بــا تغییراتــی در برنامه  هــای جمــع  آوری دادۀ خــود، می تواننــد کمــک کار ایــن 

ــی باشــند )و(. سیســتم اطالعات
به علــت وســعت موضوعــی، ســرزمینی و دســتگاهی اجــرای آمایــش، تــن نــدادن برخــی مســئوالن 
بــه رعایــت قوانیــن و همچنیــن جهــت تحقــق واقعــی مردم ســاالری، وجــود نظــام مطالبه گــری مبتنــی 
ــی اســت. گفتمان ســازی،  ــی، از بایســته های طراحــی نظــام نظــارت و ارزیاب ــار عموم ــکار و رفت ــر اف ب
ــی  ــارت و ارزیاب ــرای نظ ــردم ب ــدن م ــال ش ــت فع ــاخت های الزم جه ــاد زیرس ــازی و ایج توانمندس
عملکردهــا، عالوه بــر اینکــه کمــک بزرگــی بــه پیاده ســازی آمایــش ســرزمین خواهــد کــرد، می توانــد 
بــه جلــب حمایــت عمومــی بــرای اجــرای آمایــش، رشــد فکــری جامعــه و تحقــق حکمرانــی مناســب در 
نظــام مردم ســاالری دینــی منتهــی گــردد )ب(. نظــارت عمومــی شــرط اصلــی موفقیــت مردم ســاالری 
ــت  ــای حرک ــد موتوره ــاد و... می توانن ــازمان های مردم نه ــجویی، س ــی، دانش ــای علم ــت و گروه ه اس
ایــن موضــوع باشــند )ب(. مســئلۀ دیگــر در نظــارت و بازخوردگیــری ایــن اســت کــه پیــش از اجــرای 
ــر  ــش از فراگی ــکالت را پی ــیاری از مش ــد بس ــوت( می توان ــی )پایل ــرای آزمایش ــیع، اج ــای وس طرح ه
ــرای  ــیع اج ــای وس ــری در طرح ه ــی بازخوردگی ــازوکارهای قطع ــی از س ــازد. یک ــکار س ــدن آش ش

آزمایشــی اســت تــا از هــدر رفــت ســرمایه، انــرژی و اعتمــاد جلوگیــری شــود )ز(.
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5ـ6. مالحظه شرایط محیطی
مجموعــۀ ابعــادی کــه تــا کنــون بیــان  شــده، به جــز ماهیــت مســئله، مابقــی مربــوط بــه مالحظاتــی 
اســت کــه درون ســازمان  های متولــی آمایــش وجــود دارد. امــا واقعیــت آن اســت کــه اجــرای آمایــش 
ــد  ــل خواه ــرا تحمی ــر اج ــی را ب ــل غیرقابل کنترل ــاً عوام ــه بعض ــود ک ــام می  ش ــی انج در درون محیط
کــرد. شــناخت اثــر عوامــل محیطــی بــر پیاده  ســازی آمایــش، چنــد مزیــت دارد: اول آنکــه، در تدویــن 
آمایــش بایــد اثــر ایــن عوامــل در اجــرای آمایــش مــورد توجــه و پیش  بینــی قــرار گیــرد و تدابیــر الزم 
اتخــاذ گــردد؛ دوم اینکــه، بــا نــگاه بــه عوامــل محیطــی، بایــد آرایــش الزم جهــت پیاده  ســازی ایجــاد 
ــر میــزان موفقیــت  ــر عوامــل محیطــی ب ــد اث ــز بای گــردد؛ ســوم اینکــه، در ارزیابی  هــا و نظارت  هــا نی
یــا شکســت ســنجیده شــود و مــورد قضــاوت قــرار گیــرد؛ چهــارم اینکــه، اتخــاذ ســازوکارهایی جهــت 
ــاص، در  ــئلۀ خ ــک مس ــوان ی ــد به عن ــش می  توان ــرای آمای ــرای اج ــی ب ــتر محیط ــازی بس مناسب  س

ــرد. ــرار گی ــی  گذاری ق ــتور کار خط  مش دس

5ـ6ـ1. انسجام مناسب در سطح کالن حکومتی
ــوان  هرچنــد کــه حکومــت سیاســت گذار، مجــری و ناظــر اجــرای آمایــش ســرزمین اســت، می ت
هماهنگــی قــوا، شــیوۀ حکمرانــی و رابطــۀ مــردم و حکومــت را محیــط بــر آمایــش ســرزمین دانســت. 
ــی را  ــی و غیرحکومت ــای حکومت ــی نهاده ــوده و تمام ــا ب ــر از دولت ه ــی فرات ــرزمین طرح ــش س آمای
ــی،  ــی، قضای ــی، تقنین ــای دولت ــۀ نهاده ــت هم ــب و حمای ــجام مناس ــی و انس ــرد. هم افزای دربرمی گی
عمومــی غیردولتــی و انقالبــی بــرای پیاده  ســازی آمایــش ســرزمین ضــروری اســت )الــف، ز(. چه بســا 
بــرای تحقــق آمایــش و ســایر سیاســت های بلندمــدت کشــور تعریــف و تغییــر در روابــط قــوا و شــرایط 
حکمرانــی ضــرورت داشــته باشــد تــا منافــع کوتاه مــدت کســانی کــه بــه دولــت و قــدرت می رســند، 
ــداری  ــف، ب(. ناپای ــع نگــردد )ال ــدت کشــور ضای ــح بلندم ــاورد و مصال ــالل به وجــود نی ــا اخت در آن ه
نســبی و بی ثباتــی قوانیــن و مقــررات ســایر بخش هــا نیــز می توانــد بــه اجــرای آمایــش آســیب بزنــد 

)الــف، و(.

5ـ6ـ2. توجه 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 بهره بــرداری، 
انعطــاف یــا لــوازم مواجهــه بــا آن تأمیــن گــردد. حــوادث غیرمترقبــه طبیعــی و رویدادهــای غیرمنتظــره 
ــاف و  ــد انعط ــی بای ــای آمایش ــد. برنامه ه ــکل کن ــار مش ــش را دچ ــرای آمای ــت اج ــن اس ــز ممک نی
هوشــمندی الزم جهــت مواجهــه بــا ایــن مســائل را دارا باشــند. آمایــش بایــد بــا هنجارهــا و ارزش هــای 

جامعــه همســو باشــد )الــف(. ایــن امــر بــه اجــرای آن کمــک خواهــد نمــود.
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5ـ6ـ3. توجه به نقش عموم مردم
حمایــت مردمــی و عــزم ملــی الزمــۀ اجــرای موفــق آمایــش اســت. الزم اســت آمایــش ســرزمین از 
ــه چشــم انداز مشــترک عمــوم  ــا ب ــه تبییــن شــود ت ــردم جامع ــرای عمــوم م ــق گفتمان ســازی ب طری
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 

ــدارد و همــکاری الزم در ایــن زمینــه صــورت نخواهــد گرفــت )د، ز(.    آمایــش وجــود ن
ــت  ــا مخالف ــت و ی ــات، حمای ــه مقام ــدم رأی خــود ب ــا ع ــا رأی ی ــد ب ــردم می توانن ــه م از آنجــا ک
خــود را بــا طرح هــای مرتبــط بــا آمایــش ســرزمین نمایــان ســازند، دیــدگاه عمومــی نقــش بســزایی در 
اجــرای آمایــش ایفــا می کنــد. انتظــارات عمومــی خــالف جهــت آمایــش ســرزمین از مســئوالن محلــی 
ــب  ــوی جل ــه سمت وس ــئوالن ب ــای مس ــا فعالیت ه ــود ت ــب می ش ــز موج ــس نی ــدگان مجل و نماین

رضایــت و رای آوری مجــدد کشــیده شــود )ج(.
بــه  غیــر از دیــدگاه عمومــی دربــارۀ آمایــش ســرزمین، فرهنــگ عمومــی نیــز بــر اجــرای طرح هــای 
ــی  ــای عموم ــم رفتاره ــی، ه ــگ عموم ــن فرهن ــود. ای ــد ب ــذار خواه ــش اثرگ ــه آمای ــف و ازجمل مختل
را شــکل می دهــد و هــم رفتارهــای مســئوالن را کــه به صــورت طبیعــی از جامعــه برآمده انــد، 
ــر در  ــود را صاحب نظ ــی، خ ــی، بی برنامگ ــزی، بی نظم ــگ قانون گری ــود فرهن ــد. وج ــی می کن جهت ده
همــۀ امــور دانســتن و فقــدان اعتمــاد عمومــی بــه برخــی نهادهــا یــا فعالیت هــا، پیاده ســازی آمایــش 
یــا هــر طــرح دیگــری را بــا مشــکل مواجــه خواهــد کــرد )ج(. تــالش جهــت گفتمان ســازی آمایــش 
ــه بهره  گیــري از  و همچنیــن اصــالح فرهنــگ عمومــی بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد. کم  توجهــي ب
مشــارکت مــردم در امــور کشــور و عــدم اعتقــاد مدیــران بــه اهمیــت جلــب مشــارکت مــردم و تأثیــر 
ــاد  ــا و تض ــوع فرهنگ  ه ــن، تن ــت )ب(. همچنی ــش اس ــق آمای ــع تحق ــا، از موان ــاي طرح  ه آن در ارتق
ــورد توجــه  ــد م ــای آمایشــی، در طراحــي و اجــرا بای ــر برنامه  ه ــاي تحــت تأثی ــراد و گروه  ه ــع اف مناف

قــرار گیــرد.

5ـ6ـ4. توجه به نقش سایر گروه های فعال در جامعه
ــتند، از  ــش هس ــرای آمای ــر از اج ــی متأث ــه به نوع ــه ک ــف جامع ــی مختل ــای خصوص ــا و نهاده گروه ه
عوامــل مؤثــر بــر اجــرا محســوب می شــوند. بیــن ایــن گروه هــا و نهادهــا و پیاده  ســازان آمایــش بایــد 
ارتبــاط مؤثــری برقــرار شــود )ز(. بســیاری از فعــاالن علمــی و اجرایــی در جامعــه اهمیــت و ضــرورت 
ــازی  ــه گفتمان س ــه ب ــاالن جامع ــت فع ــب حمای ــد )د، ه(. جل ــی نمی دانن ــرزمین را به خوب ــش س آمای
ــایانی  ــک ش ــز کم ــازمان یافته نی ــی س ــای حام ــوي گروه ه ــش از س ــۀ آمای ــت فعاالن ــاز دارد. حمای نی
ــع از اجــرا  ــز دارای تضــاد مناف ــر آمایــش نی ــه اجــرای آمایــش خواهــد کــرد. گروه هــای تحــت تأثی ب
ــای  ــه و بخش  ه ــف جامع ــاالن مختل ــرد. فع ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــئله بای ــن مس ــه ای ــتند ک هس
مختلــف حکومتــی در مســیر تدویــن و اجــرای آمایــش، ســعی در اعمــال  نفــوذ بــر خط  مشــی  گذاران 
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ــا غیرمســتقیم و جریان  ســازی رســانه  ای از ابزارهــای  ــی مســتقیم ی ــد کــرد )و(. الب ــان خواهن و مجری
معمــول گروه  هــای فشــار اســت. تــالش 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 اعمــال  نفوذهــای خــالف سیاســت  های آمایشــی محفــوظ بمانــد کــه ایــن امــر نیازمنــد 

تدبیــر و مدیریــت مســئله اســت )ج، و(.
آمــوزش و توانمندســازی جامعــه بــه اجــرا کمــک خواهــد کــرد. تجربــۀ خصوصی  ســازی ضــرورت 
ــات و  ــادی از مطالع ــمت زی ــت )ه(. قس ــان داده اس ــه را نش ــف جامع ــای مختل ــازی بخش  ه توانمندس
اجــرای طرح هــای آمایشــی توســط بخــش خصوصــی انجــام می شــود. ضعــف علمــی نظــام آموزشــی 
ــرا  ــی در اج ــش خصوص ــدود بخ ــوان مح ــاوره ای و ت ــوی مش ــز ق ــود مراک ــش و کمب ــوع آمای در موض

ازجملــه موانــع اجــرای آمایــش در کشــور اســت )د، و(.

5ـ6ـ5. توجه به شرایط بین المللی
ــر  ــرا مؤث ــر اج ــز ب ــی نی ــرایط بین الملل ــوده و ش ــور ب ــر از کش ــش فرات ــرای آمای ــر در اج ــط مؤث محی
ــن  ــادل بی ــدم تع ــت، ع ــش اس ــق آمای ــۀ تحق ــتان ها الزم ــد اس ــۀ رش ــه موازن ــور ک ــت. همان ط اس
ــد  ــد ش ــی خواه ــرمایه های مل ــت س ــدر رف ــب ه ــر، موج ــی فرات ــایه و حت ــورهای همس ــران و کش ای
)ب(؛ یعنــی ممکــن اســت باوجــود پیشــرفت کشــور در سیاســت های آمایشــی، به علــت عــدم موازنــه 
ــرا  ــد؛ زی ــدا کن ــعه پی ــی توس ــتفاده های امنیت ــاق و سوءاس ــد قاچ ــی مانن ــایگان، پدیده های ــا همس ب
ــه ایــن امــور پدیــد می آیــد. هرچنــد ایــن مســئله  به علــت عــدم موازنــۀ دو کشــور، رغبــت فراوانــی ب
ــای  ــایر کشــورها در زمینه ه ــا س ــل ب ــزا و تعام ــای هم اف ــی برنامه ه ــل نیســت، طراح ــل  ح ــاًل قاب کام
ــش را کاهــش  ــازی آمای ــع پیاده س ــد موان ــی می توان ــای امنیت ــتغال و همکاری ه ــرژی، اش ــون ان گوناگ
ــش  ــه کاه ــد ب ــا می توان ــد آن ه ــت رش ــایه جه ــورهای همس ــرمایه گذاری در کش ــی س ــد. گاه ده
هزینه هــای آتــی کشــور جهــت مدیریــت بحران هــای جدیــد منجــر شــود )ب(. در فضــای همســایگان 
ــود  ــی وج ــداف آمایش ــه اه ــتیابی ب ــریع دس ــت تس ــی جه ــل، فرصت های ــورهای بین المل ــایر کش و س
ــص،  ــانی متخص ــروی انس ــاوری، نی ــی، فن ــرمایه گذاری مال ــی، س ــترک بین الملل ــای مش دارد. پروژه ه
ــه  ــا توج ــه ب ــت. البت ــل اس ــۀ بین المل ــن در عرص ــای ممک ــه فرصت ه ــی و... ازجمل ــای علم آموزش ه
بــه رقابت هــا و دشــمنی های موجــود در فضــای بین الملــل، ورود ســاده انگارانه بــه آن می توانــد 
ــم  ــک نظ ــه ی ــکل دادن ب ــرای ش ــالش ب ــف(. ت ــد )ال ــاد کن ــور ایج ــرای کش ــی را  ب ــدات فراوان تهدی
ــا  ــترک المنافع ب ــورهای مش ــدان و کش ــتفاده از متح ــا اس ــا ب ــیا و ی ــرب آس ــۀ غ ــی در منطق آمایش
ــالش  ــی کــه وجــود دارد، ت ــه تهدیدات ــف، ب(. ازجمل ــی اســت )ال ــز از فرصت هــای بین الملل ــران نی ای
ــی  ــت نپذیرفتــن هژمون ــران، به عل ــردم ای ــه جمهــوری اســالمی و م ــل علی ــکا و اســتکبار بین المل امری
ــن  ــت ای ــف(. به عل ــت )ال ــای آن هاس ــا زورگویی ه ــه ب ــل و مقابل ــای بین المل ــور و فض ــان در کش آن
ــترش  ــال گس ــا درح ــن ملت ه ــتکبار در بی ــر اس ــت دربراب ــای مقاوم ــه ای از نیروه ــتادگی ها، جبه ایس
اســت کــه تعامالتــی را در نظــم نویــن جهانــی، ببــن مخالفــان امریــکا ایجــاد کــرده اســت. جایــگاه ایران 
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در ایــن جبهــه، جــزو فرصت هایــی اســت کــه درصــورت هوشــمندی و بهره منــدی فعاالنــه، می توانــد 
ــد. ــریع کن ــش را تس ــم انداز آمای ــه چش ــتیابی ب ــای دس گام ه

6. نتیجه گیری 
کــه  فهمیــد  می تــوان  صاحب نظــران  دیدگاه  هــای  از  صورت گرفتــه  بررســی های  براســاس 
ــن  ــر ای ــه ب ــات غلب ــا مواجــه اســت. الزام ــع و چالش ه ــه ای از موان ــا مجموع ــش ب پیاده ســازی آمای
ــا توجــه  ــی ب ــات را شــامل می شــود؛ یعن ــف وســیعی از موضوع ــوده و طی ــوع ب ــز متن ــا نی چالش ه
ــه تدویــن و اجــرای  ــگاه ســاده انگارانه ب ــه اهمیــت، گســتردگی و پیچیدگــی آمایــش ســرزمین، ن ب
ــات الزم  ــه مالحظ ــن مجموع ــرد. ای ــد ک ــی خواه ــکاالت فراوان ــار اش ــق آن را دچ ــاً تحق آن قطع
بــرای اجــرای آمایــش در عمــوم خط مشــی های کالن کشــور نیــز کم وبیــش قابــل  مشــاهده 
ــرای تحقــق آمایــش، بلکــه  ــه اصــالح ســازوکارهای یافت شــده نه فقــط ب اســت. از ایــن  رو اقــدام ب
ــه ای را  ــع همه جانب ــت و نف ــور اس ــی کش ــت گذاری و اجرای ــتم های سیاس ــالح سیس ــاخت اص زیرس
ــه همــۀ برنامه هــا و سیاســت های دیگــر خواهــد رســاند. ایــن مجموعــۀ عوامــل در شــش دســتۀ  ب
ــا عناویــن توجــه بــه ماهیــت آمایــش، تدویــن صحیــح آمایــش، مدیریــت منابــع انســانی،  اصلــی ب
ســازمان مجــری توانمنــد، نظــارت و بازخوردگیــری مناســب و مالحظــۀ شــرایط محیطــی تفکیــک 

و بیــان شــد.
ــش«  ــح آمای ــن صحی ــرزمین، »تدوی ــش س ــازی آمای ــر پیاده س ــر ب ــل مؤث ــۀ عوام ــن مجموع در بی
ــا  ــش ب ــن آمای ــت. تدوی ــان داده اس ــت را نش ــد و اهمی ــترین تأکی ــانی« بیش ــع انس ــت مناب و »مدیری
ــی  کــه دارای  ــن ســند، درصورت ــه ســرانجام نرســیده اســت. ای ــی بیــش از 45 ســال، هنــوز ب مطالعات
ــت.  ــوان داش ــرای آن نمی ت ــه اج ــادی ب ــد زی ــز امی ــن نی ــس از تدوی ــد، پ ــرایط الزم نباش ــّوت و ش ق
ــا و  ــه توانمندی ه ــی، چنانچ ــد حکمران ــش و روح کالب ــون حیات بخ ــوان خ ــز به عن ــانی نی ــع انس مناب
انگیزه هــای الزم را دارا باشــند، بــه تدبیــر و پیشــبرد امــور مربــوط بــه آمایــش اهتمــام خواهنــد داشــت 
و مهم تریــن لــوازم پیاده ســازی آمایــش مهیــا خواهــد شــد. در بیــن مؤلفه هــا و زیرمؤلفه  هــای 
بیان شــده در تدویــن آمایــش، »بررســی های جامــع و پرهیــز از ســاده انگاری« بیــش از ســایر مفاهیــم 
مــورد تأکیــد بــوده اســت. بررســی های جامــع و پرهیــز از ســاده انگاری نیازمنــد طراحــی فرایندهــای 
ــع انســانی  ــت مناب ــل مدیری ــزه اســت. در مفاهیــم ذی ــراد توانمنــد و باانگی هوشــمند و به کارگیــری اف
ــد  ــورد تأکی ــش« م ــه آمای ــام ب ــود اهتم ــازی و وج ــرورت گفتمان  س ــاالری« و »ض ــز، »شایسته س نی

بیشــتری قــرار گرفتــه اســت.

7. پیشنهادها
ــق،  ــن تحقی ــه در ای ــای صورت گرفت ــا و کاوش ه ــرگان کشــور و تحلیل ه ــای خب ــه دیدگاه ه ــکا ب ــا ات ب
پیشــنهادهایی کــه بــرای محقــق حاصــل شــده، به صــورت تفصیلــی در قســمت بحــث و تبییــن شــرح 
داده  شــد کــه در اینجــا جهــت مشــاهدۀ مختصــر، پنــج مــورد از مهم تریــن پیشــنهاد ها بیــان می شــود.
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ــف و  ــد ســطح تعری ــد در چن ــش بای ــش، طــرح آمای ــت آمای ــه گســتردگی و اهمی ــا توجــه ب ب  .1
ــردد: ــب گ تصوی

ــت های  ــازوکار سیاس ــا س ــدت(: ب ــن بلندم ــداف معّی ــا و اه ــش )جهت گیری ه ــم انداز آمای چش ـ 
کلــی نظــام؛

برش های پنج ساله از چشم انداز: تصویب دولت و مجلس )مشابه کشورهای دومجلسی(؛  ـ 
ــای  ــی در برنامه ه ــزی عملیات ــۀ بودجــۀ ســالیانه )بودجه ری ــای ســالیانه: ســازوکار برنام برنامه ه ـ 

آمایشــی(؛
برنامه های هم افزایی دستگاه ها: سازمان برنامه  و بودجه و تصویب در هیئت دولت؛ ـ 

برنامه های منطقه ای و استانی.  ـ 
در هرکــدام از نهادهــای خط مشــی  گذار مرتبــط، نهــاد و ســازوکار نظــارت دائمــی اثربخــش بــرای   .2
نگهبانــی از ســند آمایــش مصــوب آن نهــاد و نقــض نشــدن در قوانیــن پایین دســت بایــد ایجــاد گــردد.

ــش، به صــورت  ــات آمای ــج در مطالع ــات رای ــر موضوع ــد عالوه ب ــش ســرزمین بای ــات آمای مطالع  .3
تخصصــی بــه موضوعــات زیــر نیــز بپــردازد:

کشــورهای  بیــن  در  آســیا،  غــرب  منطقــۀ  در  کشــور  تهدیــدات  و  فرصت هــا  بررســی  ـ 
ــش و  ــاد آمای ــور و ایج ــش در کش ــر آمای ــر ب ــه تأثی ــگاه ب ــا ن ــل، ب ــای بین المل ــترک المنافع و فض مش

ــط؛ ــن رواب ــن در ای ــی نوی نظم
بررســی ظرفیت هــای مختلــف جهــت تحقــق آمایــش )نهادهــای گوناگــون عمومــی و  ـ 
ــان  ــرمایه های ایرانی ــی، س ــش خصوص ــع بخ ــا و مناب ــی بانک ه ــردم، نقدینگ ــارکت م ــی، مش خصوص

ــور و...(؛ ــارج از کش خ
بررسی های کاربردی تطبیقی توسعه و آمایش در کشورهای مختلف؛  ـ 

تولیــد نظریه  هــای بومــی برخاســته از اندیشــۀ   اســالمی، تجربیــات در ایــران و ســایر کشــورها  ـ 
در موضــوع آمایــش   ســرزمین و توســعه؛ 

بررسی و نقد مطالعات گذشته تا کنون دربارۀ آمایش سرزمین )از ستیران تا استان ها(. ـ 
ــمند  ــاد هوش ــاز و نه ــای تصمیم س ــود و فراینده ــالح  ش ــد اص ــش بای ــات آمای ــازوکار مطالع س  .4
ــد مطالعــات موضوعــات بخشــی را در ســطوح  ــن ســازوکار بای ــر متناســب ایجــاد گــردد. ای تصمیم  گی
ســرزمینی چندگانــه تفکیــک نمایــد، از راه  انــدازی مراکــز مطالعاتــی متعــدد حمایــت کنــد، تشــکیالت 
قــوی بــرای ارزیابــی و جمع  بنــدی واقعــی مطالعــات به وجــود آورد، جلســات ارائــۀ نتایــج جهــت نقــد 
توســط بخــش عمومــی و خصوصــی برگــزار کنــد و جمع  بنــدی نهایــی بخشــی موضوعــی را در ســطوح 

مختلــف ســرزمینی ترجمــه نمایــد.
ــا مأموریــت گفتمان ســازی و ایجــاد ســازوکار نظــارت عمومــی آمایــش بایــد تعریــف  نهــادی ب  .5
شــود. ایــن نهــاد بایــد توانمندســازی و ایجــاد زیرســاخت های نظــارت عمومــی را دنبــال کنــد. فعــال 
کــردن گروه هــای علمــی، دانشــجویی و ســازمان های مردم نهــاد، به عنــوان موتورهــای حرکــت 

ــود. ــد ب ــا خواه ــزو برنامه ه ــی، ج ــارت عموم نظ
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سیدمحمد میرمحمدی و همکاران. الزامات پیاده سازی آمایش سرزمین در فرایند مدیریت و توسعة کشور.
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