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Abstract  
As the distinguishing boundaries between upper and lower levels, regional plans and programs have an 

effective role in bringing about coordination between planning levels and improving their effectiveness 

and functioning. Due to the importance of planning and the results obtained from regional programs, the 

study at hand set out to examine plans at national, regional, and provincial levels based on regional 

approach with an emphasis on Gilan province plans. In this study, qualitative research method was used, 

and to classify the existing knowledge, the required data was divided into research analysis units, namely 

the plans and programs at the three foregoing levels. These were then analyzed using content analysis 

and document analysis methods in NVIVO 12 software. After data analysis, 96 open codes were 

achieved. The homogeneity of the open codes of each of the three levels led us to extract the main axial 

code titled “region-oriented approach in plans and programs at national, regional, and provincial levels” 

along with three other secondary axial codes, namely “holism and movement toward abstract and 

stereotypical concepts and issues,” “regional plans following macro plans,” and “lack of a regional 

decision making mechanism at the province level.” It is noteworthy that the highest regional approach 

presence was found at province level with 49 open codes.  
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و استانی بر  ،ای سطوح ملی، منطقههای  ها و برنامه بررسی طرح

 ای  اساس رویکرد منطقه

 (یک آمایش سرزمینمنطقة های استان گیالن از  موردپژوهی: طرح)

 3، مجید یاسوری2، احمد پوراحمد2اهلل زیاری کرامت، 1مریم سجودی

 ایران ،تهران ،تهران دانشگاه شهری، ریزی برنامه  و جغرافیا دکتری دانشجوی. 1

 ایران تهران، تهران، دانشگاه جغرافیا، دانشکدة جفرافیا، گروه استاد. 2

 ایران ،گیالن ،گیالن دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات دانشکدة جغرافیا، گروه استاد. 3

 (80/18/1088: پذیرش تاریخ ـ 11/80/1088: یافتدر یخ)تار

 چکیده
در ایجـاد هاـاهن ب بـ      مـثرری   دست و فرودست، نقـ  در سطوح فرایادشده های  حد فاصل طرحمنزلة به  ،ای منطقههای  ها و برنامه طرح

ای،  سـط  منطقـه  هـای   و نتـای  متـتجرا اب برنامـه    ریزی برنامه با توجه به اها ت آرار و عالکردهای آنان دارد.  یو ارتقا ریزی برنامه سطوح 
بـا  ای  رویکرد منطقـه و استانب بر اساس ای  منطقهو  سطوح ملبهای  ها و برنامه به بررسب طرحکه  ندپژوه  حاضر بر آن بودپژوهش ران در 

 در های مورد ن ـاب  داده دان  موجود بندی طبقه جهتبهره گرفته شد و ک فب ش وة در ای  پژوه  اب . دنهای استان گ الن بپرداب بر طرحتأک د 
افـزار   نـر   در بتتر اسنادی وهای تحل ل محتوا  روشاب در ادامه  جای گرفتند. ،گانه سهسطوح های  ها و برنامه شامل طرح ،پژوه  واحد تحل ل

NVIVO12 ضـا   ه اسـت شـد  سـب   گانه سه سطوح اب کدا  هر باب کدهای هاتوی جهت  ری دهد مب نشان پژوه  نتای  .استفاده شد 
 گرایـب کـل » محوری کد سه «استانب و ای منطقه و ملب سطوح های برنامه و ها طرح در گرامنطقه رویکرد» عنوان تحت محوری کد استجراا

 سـابوکار  بـودن  مفقـود » ،«کـالن  هـای  برنامـه  اب ای منطقـه  های برنامه پ روی» ،«ایکل شه و انتزاعب مقوالت و مفاه م سات به پ شروی و
کـد   69انـد اب مجاـو     و استانب بودهای  منطقهو  منطبق بر سطوح ملب ترت   به که «استان سط  در ای منطقه گ ریتصا م و سابیتصا م

 وانب در سط  استانب یافت شد.مورد فرا 06 باای  ب شتری  حضور رویکرد منطقه است گفتنب. ندباب استجراا گرد

 کلیدواژگان
  .NVIVOای،  توسعههای  ها و برنامه طرح ای، رویکرد منطقه ،تحل ل محتوا

                                                                                                                                                    
  هاا   اراةاة الیاوی مب اوس توسا ة       هاا   ررااما    شناسی طرح آسیب»مقالة حاضر مستخرج از رسالة دکتری، تحت عنوان
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 مقدمه

اماا در   (.Abuiyada 2018: 115)مخت ا  توضاید داده شاود    هاای   توااد در زمینا   می اصبالح توس  

 الادین افتخااری   )رکن «تر شدن شرایط    ض یت رهبود   موجب پیشرفت »م نایی عام مفاهیمی چون 

 ااجاام »  ، (6:  9831 )منز ی   دلیار  «های رشد مح ی ر  رهترین شکل قار یت حرکت»(، 492:  9831

 گیرد. می را در رر (Riddell 2004: 6) «مادی   تکامل اجتماعی در طول زمانف الیت تحقق رشد  دادن

ر یکاردی   فقدانضمن ای است ک   های توس   ن مقول  یکی از اهداف اص ی سیاستایرر این اساس 

 سیاساتی یکپاارچیی   رار  (Dufhodx & Jakub  2016) گیاری آن  کپارچا  رارای ت ریا    ااادازه    ی

(Dominic & Meijers 2009: 16)، ،رخشی سازماای، ق مر یی (Kidd 2007: 43،)  رسیج منارع در اای ،

   ،(9812 زادگاان   همکااران   ات )شاری  ، اظارت   کنترل مردم رر تصامیم الی پایین ر  را ارط ع ّر

ای در مقارل توزیع ررارار   توس  های  منارع   فضای توس   مبتنی رر قار یتمنصفااة توزیع   تخصیص 

(Koerner & Schwaninger 2010: 557)  گیاری   داشاتن یاو  احاد تصامی     ر  طور ک ای   دارد.تأکید

 خاارجی ضار رت دارد )م صاومی اشاکوری    مؤثر  عواملهمة ررای در ای کردن ای  منبق یکپارچة 

از   یاهه  ای ااوع   گواا    هار منبقا  از کشاور   در  شاود  می ها سببدر ر یکردتنوع  .(56ا55:  9811

 فراینادها    ها   زماای پدیده مکاایپراکندگی  ک  مبین ،(United Nation 1996)ای  های توس   سیاست

 )یاسوری   سجودی گذاشت  شودر  امایش  ،هستند ااسان   محیط کنش رره ها   همچنین   یهگی  

م شاود در  چا  رایاد ااجاا   ر  منظور دستیاری ر  اهداف توس  ، درک ر شانی از آا  رنارراین، (.8:  9211

شاامل ت یاین   ک   ،(Shapiro 2001: 5)شود  می استراتهیو لحاظ ریزی رراام  گیری یو  تصمی  ا لویت

 گاذاری  تاأثیر    ،(Wagner et al. 2014: 49  هدف سازمان در محیط داخ ی   خاارجی )  9مأموریت

 Antonescu) شاود  می مح ی ترجیحات   طبی ی منارع  سی ة ر  منبق  توس ة رر داخ ی عوامل مثبت

 Rieley)کناد   مای  گیری هساتند شناساایی   اهداف اساسی را ک  ررای مجموع  قارل اادازه  ( 3 :2012

 Lokku) ریزی   اجرا راید حداقل در سبد م ی تفکیاو شاواد   رنارراین، راهکارهای رراام  .(3 :1997

& Prasad 2018.)  را  کاار   ای  ها   اسناد توس   در قالب طرحها  ریزی رراام  الزم است زمین  در همین

هماة  اجتمااعی کشاور در    ا اقتصاادی توسا ة  ک  تد ین رراام  ر  منظاور  را توج  ر  اینگرفت  شواد. 

                                                                                                                                                    
1. Mission 
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هاا   طارح ک  است  ضر ریدا م   ت میق توس     حرکت جام   تررای حفظ  ،سبوح ضر رت دارد

  ...  ،اقتصاادی، اجتمااعی، فرهنیای   شده ریشترین اابباق را راا رافات   سااختار     ایاشت های    رراام 

اقتصادی   حرکت کشور ر  طارف زاادگی اقتصاادی     م ضالتد ر  حل ند تا رتواانجام   داشت  راش

ای  منبقا  توسا ة  آاچ  در سبد کشورهای مخت     تجارس گوااگون است  گفتنی د.ارهتر منجر شو

هاا   ریاای جدید در عنوان طرح ت صرفاًتحت عنوان طرح توس   مورد شناسایی   عمل قرار گرفت  اس

های توس   است ک  موجب تفا ت رین ایده   کارررد هار یاو    ر ک  محتوای طرح ،ایستها  رراام   

ر است قبل از آاک  مناقش  رر سر عنوان یا لفاظ راشاد را  ایازهاای     عبارت دییر شود. ر   می ها از آن

شاناخت     یماد ن رارا   ریازی  رراام  اظام شود توج  شود   مشخص  ریزی رراام  اص ی منبق  ررای 

د در آن دیاده شاود   چیواا     یا را یچ  ماوارد    داردایاز  یمبال اتر  چ  د یت درست   صحیهدا

پارداختن را     مه  های . همچنین از ضر رتشود آن لحاظ ریزی رراام  در ترسی  راید مختصات آینده 

فال ع مای، ی نای محاد دیت مناارع   امکاااات       موضوع دیرپای محار  توان  ای می منبق  ریزی رراام  

در  را رایاد  ریازی  ررااما   چاارچوس  زمینا   . در این اشاره کردموجود   ت هد ر  ااتقال آن ر  آیندگان، 

هاای محیبای    ایر ی ااسااای   تواااایی     مالیهای  مورد اظر در زمین منبقة های  رارب  را محد دیت

هاای   تر آن است ک  این چارچوس را رتوان ر  شاکل ررااما    مه گوا  ک  ریان شد  ی کرد   همانارزیار

 اجرا کرد.عم یاتی 

 ،ای را توج  ر  ضر رت تفکر منبق روداد ک  په هش حاضر رر آن په هشیران در ردین منظور 

ای  منبق    ر یکرد ر  پیییری ردپای ایاهای،  توس  های  سبوح   رراام  ةکنند متصلمنزلة ح قة ر  

اساتان  هاای   ها   ررااما   رر طرحتأکید   استاای )را ای  ق منب   سبوح م یهای    رراام ها  در طرح

 د.ا( رپردازیک آمایش سرزمینمنطقة از  گیالن

 ای منطقه یکپارچة رویکرد الگوی ریزی برنامه ضرورت

توان گفات   می یکپارچ  در سبد منبق  ر یکردتوس ة جهت  ریزی رراام  ی  ضر رت توج را هدف

 در سبحی میاا  )ماارین سابد م ای   مح ای( اسات      ریزی رراام  ای  منبق  ریزی رراام  از آاجا ک  

سا ی  ای  منبقا   ریازی  رراام  در سبد م ی   مح ی را پر کند. در  ریزی رراام  توااد شکاف میان  می

اجتمااعی   ا قتصاادی های راالقوه   مسااةل ا  ها   است داد ک  دارای  یهگیهایی  است تا حوزهرر آن 
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همچناان کا    (؛ 65ا   62:  9811 )زیاریخاص هستند جدای از سایر مناطق مورد توج  قرار گیراد 

هاای   یکپارچ ، تح یال  ارساتیی ساکواتیاه     توس ةضر رت  را توج  ر  ،هان سومکشورهای جدر 

 .(44ا   49:  9834 )فنای  شود ریزی اساس کار محسوس می ای در هر رراام  ااساای در سبوح منبق 

هاای   ر ت دیل تنظیمات ساختاری زیرساختررای موفقیت راید رای  های منبق  سیاستدر این زمین  

 را توج  را  تحاوالت  زیرا،  .(Karlsson & Johansson 2006: 2)م موس   غیرم موس تمرکز کنند 

 مناطق از دییر ررخی ک  درحالی ؛شواد می تر یافت  توس   تر   مه  مناطق   شهرها از ررخی ،اقتصادی

ساازی     زااده زرارناارراین،   (.Stam 2011: 63) دهاد  مای  دست از را خود اهمیت   ر اد می افول ر 

هماة سااکنان   رفااه  تاأمین  رارای   هاا  د لتراهبرد فضایی  (Geuzey 2009: 27) اوسازی این مناطق

 ،هزین ، مالیات رستن تجهیز خدمات،  ضع مقررات، کمو سی ة خود را ر   ظیفة ها  آن است. زیرا

ساختار   ای جز رازایری در  امر زه چاره ،رنارراین(. 94ا   99:  9814 )لینچرسااند  می ر  ااجام ...  

ها ررای اابباق ریشتر را شارایط پیراماوای  جاود اادارد        سکواتیاه ،اهادها ،ها کارکردهای سازمان

 در گرایی منبق  های ضر رت اه  شده، از اراة را توج  ر  اظرات (. 488:  9831 الدین افتخاری )رکن

 جهاای های فرصت از استفاده   افزایی ه  ایجاد کرد: اشاره موردچند  ر  توان می فضایی مدیریت اظام

 ف الیات، کااهش     زیسات  مراکز ارگاایو هایپیواد تشدید   تقویتای،  منبق  رقارتی های مزیت  

 منااطق   سا ت    پیچیادگی    تناوع  محاد د،  جاود   مناارع  تخصیص در جویاا  ستیزه های رقارت

 لز م ر ستایی،   شهری مناطق   اقاط رین ت ادل ایجاد (،362:  9814)صرافی   اجاتی  شهری کالن

 مح ی، تمرکززدایای، کنتارل     م ی سیاست میان هماهنیی ای، لز م منبق  توس ة در افراد مشارکت

منااطق   ضار رت   توسا ة  ااهماهنیی در رشد    جود  ،(9:  9819 جم یتی )درستکام های جریان

پهناة  ایجاد توازن در پراکنش جم یت در    های مناطق کشور ها   قار یت شناسایی توان، اصالح آن

 (.85 ا 82 : 9816 سرزمین )جاللیان

ی ا منبقا   توس ة یکپارچةی الیوی زیر رراام  ررتأکید  ضر رتپوشان  ه های  زمین  9در شکل 

 شده است.مشخص 
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 (نگارنده :منبع) ای منطقه یکپارچة توسعة الگوی یریز برنامه بر تأکید ضرورت های زمینه .1 شکل

 (استانی ای، منطقه ملی،) ای توسعه های طرح و ،اسناد ها، برنامه

در ررخای   ،(Ufartiene 2014: 177)یکی از عم کردهاای مادیریتی مجموعا     منزلة ر   ،ریزی رراام  

در صاورتی کا     .(66ا   65:  9818 زاده فقط ر ضی از عناصر پایاداری اسات )اراراهی    شامل موارد 

کناد )زالای      پار  را مح ای    م ای  سابوح  ریزی رراام  شکاف توااد می منبق  سبد در ریزی رراام 

 کنند: یکی از اهداف زیر را دابال می ها اوعاً این سیاست(. 488:  9812 منصوری ریرجندی

کاستن از شکاف میان مناطق، توزیع مجدد یا تغییر الیوی رشد جم یت   ف الیت اقتصاادی در  

مشاارکت ماردم در    ،(82:  9831 مناطق مرز منارع   پخش توس   در فضاا )کالاتاری  توس ة فضا، 

هاای   ررااما     کاالن ررااماة   رین مرز ررتأکید (، 211:  9833 یوسفی توس   )حاج ریزی رراام  فرایند 

هاای   مکاایس  (،66ا   65:  9811 زیاریتوج  ر  مساةل عم کردی ) (،939:  9811 )صنی ی ای منبق 

 (.Vasilevska & Vasić 2009: 23)ای  منبق    در نای  منبق  رینتوس ة اظارتی   هدایت 

 ماالی های  مورد اظر در زمین منبقة های  را راید در رارب  را محد دیت ریزی رراام  رنارراین چارچوس 

(. 93:  9131 عم ای مشاخص کارد )هنجاو    هاای   های محیبی ر  شکل ررااما   ایر ی ااساای   توااایی  

را ای  ع اوم منبقا   زمیناة  شاده در   تأثیر کارهای ااجامدامنة ای  های منبق   تح یل سیاست عال ه تجزی  ر 

از اصاول اظاری پیشاین    های ر اویسی عم ی  پیکررندی اقدامات اجراشده مشخص   محد دیت رارةدر

را  داباال    ،هاای اخیار   دها    طای ر  همین دلیل است ک   (.Torre & Wallet 2016: 2)سازد  می را ممکن
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   هاا   اظری    های متفا ت جغرافیایی، مفاهی  تغییرات ساختاری در الیوها   ر ادهای توس   در مقیاس

ای تاا حاد    منبقا    توس ةااد. از آاجا ک   یافت  تغییر   تحول ای ریزی منبق  های رراام  ر یکردها   ر ش

شاود   ناد هادایت مای   ای طای یاو فرای   هاای منبقا      پار هه  ،ها ها، طرح زیادی از طریق اهادها، رراام 

یاراد.   اهمیت د چندان مای « ای منبق   توس ة های ها   طرح مدیریت رراام »  « ای  منبق  توس ةمدیریت »

های جهاای در کنار ظهاور   منبق ا    ظهور شهر ،گرایی تصادی، اومنبق شدن اق ، جهاایهای فنی پیشرفت

ی زیرااواحی  یاافتی  توسا    ت اادل در سابد    عادم   ای،  مساة ی مااند ااپایداری توس  ،  اگرایی منبقا  

  محیبای مبادل    ،مناقشا  راین ایر هاا   اهادهاای اقتصاادی، اجتمااعی، سیاسای       عرصة را ر  « منبق »

 ا اقتصاادی  توسا ة  منظاور  را   ررااما   تاد ین  رناارراین،  (.Glasson & Marshal 2007: 3)اسات   ساخت  

 از رسایاری  حال    جام ا   هادایت    توسا      رشاد  ت میاق    تادا م  حفاظ  ررای   کشور اجتماعی

:  9819 )لبیفای  دارد کامال  ضار رت   اقتصاادی  زاادگی  طارف  ر  کشور حرکت   اقتصادی م ضالت

 ررااما   زمیناة های کوچو، رفتار    ر ارط گر هزمینة اظراتی را در  ریزی رراام  تئوری ردین منظور (. 918

د لتای اخاذ کارد     گیری د لت   ر اراط در ن  در سازمان، رور کراسی، قدرت جام     تصمی  ها ریزی

 فیزیکای   اساناد   ریازی  ررااما   ، اساناد  یادشاده هاای   در کنار تئاوری  ،(. حال438ا   434:  9819 )لبیفی

راارای ای  اجتماااعی پایاادار در د لاات مح اای  منبقاا  ا اقتصااادیتوساا ة راارای  ریاازی ررااماا  اساساای 

   تاد ین اهاداف   ،رناارراین  (.Pavičić Kaselj 2012: 13)شواد  می مبرحای  منبق توس ة های  استراتهی

راشاد  ای  منبقا  توسا ة  اساتراتهی  آمیاز   توااد راهیشای تد ین موفقیات  می ها   اقدامات مه  استراتهی

هاای فضاایی      ها   طرح رراام همة ای شامل  منبق توس ة های  رراام (. 98:  9816)یاسوری   سجودی 

 )زیااری   محمادی  گذاراد  ای تأثیر می منبق توس ة هاست ک  ر  طور مستقی  رر  رخشی یا ترکیبی از آن

دارااد، گااه راا    تأکیاد  ک  رر مکان م این   ،ای منبق توس ة های  ر  همین دلیل است ک  طرح(. 48:  9812

آیند   حتای در شارایط از دسات دادن حمایات مردمای ایاز        میشورااییزی ر  عمل درای  حمایت توده

جاابا  را  فضاای     م دیدی  سیع   ه آن ةیافت ک  شکل تکامل (92:  9838 شواد )زیاری منتفی امی کامالً

ها   است دادهای هر منبق    راا توجا  را  یکناواختی        قار یت   ها   رر اساس تواامندیدارد ای  منبق 

ماورد اظار   منبقاة  ها اقش   مسائولیت خااص را        م ی آنای  هماهنیی آثار اتایج عم کردهای منبق 

ساازی   مرروط ر  منبقا  های  اگرچ  گاهی پر هه(. 494:  9814 زادگان   همکاران ند )شری نک می محول
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در جهات پار رش    رایاد  ها گذاری هدف ،(Bock 2003: 12) داشو می یو مبحث سیاسی مبرحمنزلة ر  

اقتصاادی  توس ة گذار رر تأثیرعوامل  ( را در اظر گرفتن96:  9835 کن ی های ااسان )گریفین   مو قار یت

 ،ها  در اظریا  ها  در عمال     ،ای سیاسات منبقا    ک  همچنان(. Porter 2003)د نراشای  در سبد منبق 

هاا تنهاا    آن ةتوسا  هاای متفاا ت منااطق   کماو را        تشخیص داده است ک  ررای اشان دادن  یهگی

  در غیااس یاو    .(22:  9818های اقتصادی   توس    رازتوزیع منارع مالی کافی ایست )سازمان همکاری

تا حد زیادی را  تواااایی عباور از پیچیادگی       ای  قدرت کار منبق ای  شده از د لت منبق  ردی  ت یین

 :While 1999) رساتیی دارد  «از پایین را  رااال  »های  توس ة مکاایس چارچوس سازماای د لت زیرم ی را 

قاوی در  توسا ة  کارگیری رهتر از کارگزاران ررای ر   جود آمادن یاو      ر مؤثر ک  ررای اقدامات ( 6–5

 :Finlands Regional Development Strategy 2020 2010) دکارآما مادای   مادیریت   جام اة  هماهنیی 

اراةاة   هاا را راا   میازان موفقیات طارح    (.49 ا   93 : 9812 )زالای ایاری  ر یکرد آیندهمندی از    رهره (30

پیار ی از  یاادآ ر  شود ک   د لت همراها  د لتجام ة را الیویی از  دهد   افزایش می گرایی جدید منبق 

الزم  در هماین خصاوص  (. Wesley Scott 2009: 3)اسات     فراتر از سرزمین «د لت فراتر از» اقدامات

ساپ  در یاو اظاام      شاود  ای مشاخص   منبقا  توسا ة  های کاالن   ای سیاست منبق   در سبداست 

اهاداف     ،هاا    اجارای طارح    ای   مح ای را  تهیا     فضایی اهادهاای منبقا      رین رخشی رینیکپارچة 

هاای   اساتراتهی  آن چا  در  مااناد .  (948:  9812 )زیاری   محمادی  پرداخت های سبوح راالتر ست سیا

  مساکن  ،هاا  داری، رهداشتی، آموزش عاالی   مهاارت   کیفیت هوا، تنوع زیستی، فرهنیی، محیبی، جنیل

را  طاور    ییرد.میمورد رررسی قرار ( Office of the Deputy prime Minister 2004: 10) شود می پیییری

مخت ا    سابوح   راهنماای عمال در   کنند  میاز هدر رفتن امکااات کشور ج وگیری ها  رراام ک ی این 

 (.916ا  915:  9819 د رود )لبیفیناقتصادی کشور   پیشرفت آن خواهم ضالت اجرایی ررای حل 

 تحقیق روش

   راوده  رشاری  داااش  همیشایی   یهگی ع می های په هش از حاصل اتایج مدد دااش ر  ااباشت

 از په هشای  موضوع یو گوااگون ار اد ر  پرداختن   حد از  ریش پراکندگی   زیاد حج  آن دلیل

یکای از  منزلاة    ر ،تح یل محتوا ،حال (.412:  9814 همکاران   هی اصرال) است مخت   منظرهای

رفتااری   ااسااای )ج فاری هراادی          تحقیق در مبال ات ع وم اجتمااعی  پرکارررد های ر ش
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ی مانظ    کم ا     رید عینیعینی   منظ  ررای تش   ریناا  شناخت  اقعجهت  (،88:  9833 همکاران

   هاای کیفای   پذیری راال در قالب را اا باف (،28 ا   29 : 9833 ها )ضیغمی   همکاران پیام محتوای

هاای تح ی ای رارای     ای از تکنیاو  های تحقیق از طی  گساترده  ی   گاهی ترکیبی از چارچوسکم 

 یاا  دار جهت یا مت ارف ر یکرد دارای س   ( Neuendorf 2017: 204) کند ها استفاده می یافت تولید 

 8شاناختی    ر ش 4تح ی ای    9  سا  کاارکرد تجاویزی   ( Parveen & Showkat 2017: 3)جم ای  

 :Mayring 2017) یرا ر یکرد حفظ اقاط قوت تح یل محتوای کم  (22: 9833 )ضیغمی   همکاران

 & Domas White)گیری کیفای    تح یل متنی سیستماتیو را جهت های تجزی  تکنیوتوس ة   ( 39

Marsh 2006: 22 ) .تح ی ای   ا توصایفی  کیفی   ر ششیوة از ردین منظور در په هش حاضر است

 ؛مفهاومی اساتفاده شاد    ا هاای کاارکردی   تح یل رر آن ازشد   را توج  ر  ماهیت حاک  رهره گرفت  

هاای ماورد ایااز در خصاوص      اطالعاات   داده  داااش موجاود   رندی طبق  جهتین صورت ک  در

 شاد  آ ری جمع ا   استانای  منبق    در سبوح م یای  توس  های  رراام ها    شامل طرح ا په هش

 افازار  در رساتر اارم   هاای اسانادی   گیاری از تح یال   تح یال محتاوا   رهاره   هاای   ر ش  سپ  از 

NVIVO20،  هاای کیفای،    ر تحقیقاات کیفای جهات کدگاذاری داده    ولیت قارل تاوجهی د باز مق ک

دهی اطالعات   استخراج هدفمناد اطالعاات از    ها، سازمان رسی کدهای موجود، ارتباط میان آنرر

می جاو   مادیریت مفهاو     ها فرایندهای مدیریت، جست این  یهگی   ررخوردار استها  اابوه داده

 .، کمو گرفت  شد(Godau 2004: 3)دهد  می ها را افزایش موضوعات خاص، مساةل یا گر ه

 ها یافته
 مطالعه مورد ای توسعه های برنامه و ها طرح معرفی

ی   اساتاای جاا  ای  منبقا     های م ای  رندی حاضر در دست  په هشها   اسناد مورد رررسی در  طرح

ماوردی  مبال اة  اسات راا توجا  را       گفتنیهای آاان پرداخت  شد.   یهگی ی  سپ  ر  احصا گرفت

گایالن راود،   اساتان  توسا ة  هاای   ها   رراام  وجود طرحر  دابال رررسی  ضع م ک  مشخصاً ،په هش

                                                                                                                                                    
 .سازی   طرح عم ی تح یل محتوا راشد تجویزی ر  این م نا ک  راید راهنمای مفهوم. 9

 .ک  راید رررسی ااتقادی اتایج تح یل محتوای دییران را تسهیل کند م ناتح ی ی ر  این . 4

 .های تح یل محتوا منجر شود دار ر ش راید ر  رشد   پیشرفت اظام ر  این م نا ک شناختی  ر ش. 8

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
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  اساتاای  ای  های منبقا   طرح، های م ی   کالن های طرح پ  از مر ر  یهگی ،قیق در رحثجهت تد

 از: ادا عبارت ایرانای  منبق  ریزی رراام   اظام در مورد رررسی های حطر. مبال   شدادرا تفصیل ریشتر 

، طارح کالبادی   مقاا متی هاای اقتصااد    سیاست ،قااون اساسی جمهوری اسالمی ایران :ملی سطح

ریازی   آمایش سارزمین )ایرشای کوتااه را  اصاول ررااما       پایة طرح م ی، سند م ی آمایش سرزمین، 

، های م ای آماایش سارزمین    گیری جهت، (، ضوارط م ی آمایش سرزمینرندی سرزمین ای منبق  منبق 

فراتح یال اااررارری    ،(9)  آمایش سرزمین در ایران ای  طرح جامع سرزمین، مجموع  مبال ات منبق 

 های  یهه. طرح ،افوذ، طرح ساختاری راهبردیحوزة در ایران، طرح توس     عمران   ای  منبق 

ی گار ه  عاقتصادی   اجتماتوس ة طرح مبال ات جامع ای،  طرح کالبدی منبق  :ای منطقه سطح

یکپارچة گرگان(، سند طرح جامع مدیریت ا  گیالن، مازادران یو،منبقة رتل )گزارش جامع اهایی، 

ز گ ساتان(، گازارش سانت    ،سااح ی شامال )گایالن، مازاادران    منبقة مناطق ساح ی، طرح کالبدی 

 سمنان(. ،گ ستان، مازادران، گیالنیو )منبقة مبال ات آمایش 

سند  آمایش استان گیالن،رراامة مبال ات ای،  طرح توس     عمران )جامع( ااحی  :استانی سطح

اجتمااعی       اقتصادیتوس ة شش  رراامة سند  ،استان گیالناظریة پایة آمایش استان گیالن، سند 

 طرح جامع شهرستان رشت.(، 9211ا  9816فرهنیی استان گیالن )

 ای منطقه رویکرد اساس بر استانی و ای منطقه و ملی سطوح های برنامه و ها طرح

 :استشرح ردین گاا   رندی س  در دست ر  تفکیو یادشده های  های طرح  یهگی

هویت م ی در طراحای   اجارای    گرایی   ه  تقویت ،زدایی رر ررارری   تب یضتأکید  :ملی سطح

هاای م ای آماایش     گیاری  جهات )قااون اساسی جمهوری اساالمی ایاران،    ای های م ی   منبق  طرح

حاداکثری از  اساتفادة  مندی    رهره پذیری، رشد هماهنگ   متوازن مناطق را تکی  رر رقارت(، سرزمین

هاای اقتصااد مقاا متی،     ساسی جمهوری اسالمی ایاران، سیاسات  های مناطق )قااون ا مزیت   پتااسیل

تواامندساازی ایار ی    ری در اقتصاد را تقویت عوامل تولید،  رشد رهره(، ضوارط م ی آمایش سرزمین

های من ب  اقتصادی ررای رشد مادا م   کنتارل    تثبیت سیاستزایی،    رهبود در  ض یت اشتغال کار

های پولی    صوصی داخ ی   خارجی، تضمین تشویقگذاری خ اطمینان ررای سرمای  تورم، ایجاد جو 

هاای   سیاسات )سند م ای آماایش سارزمین،     رردن استاادارد زادگی قشرهای محر م جام   راال، مالی

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#30
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#30
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#30
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ایجااد  (، در ایاران ای  فراتح یل ااررارری منبقا  های م ی آمایش سرزمین،  گیری جهتاقتصاد مقا متی، 

)فراتح یال اااررارری   ایافتیی منااطق محار م    مهاجرت ااشی از توس   پیشییری از مراکز رشد متنوع،

مراتب  س س  ر  شهری موجود   آینده، توج  شبکة رش توس     گست   یاری مکان(، در ایرانای  منبق 

آماایش سارزمین،   پایاة  )طرح کالبدی م ی، طرح افوذ های  شهری، مراکز خدمات ررتر   حوزهشبکة 

افوذ، طرح ساختاری حوزة طرح توس     عمران   ضوارط م ی آمایش سرزمین، طرح جامع سرزمین، 

ررای توزیع مت ادل جم یت   ف الیت، اظام اسکان جم یت راا   ریزی رراام  (، های  یهه طرحراهبردی، 

تأکیاد رار ار ااد    ، هاا  روم تحمل زیستتوان محیبی   ظرفیت  یرا منارع، ارتقاساختار فضایی متناسب 

)سند م ی آماایش  ای  منبق های  رراام    کالن ةرراام رین مرز، ایجاد ای د لت اجتماعی  ظای  توس  

تهیاة  ، «فضاایی  ریازی  ررااما   سازماادهی   »ر یکرد رر تأکید  (،آمایش سرزمینسرزمین، ضوارط م ی 

رندی    ایری، منبق  رر اساس آیندهای  های آمایش، تح یل منبق  طرحپایة مناطق رر توس ة های  ام ررا

رار لاز م ررقاراری    (، تأکیاد  آماایش سارزمین  پایاة  طارح  شهری )شبکة افوذ سبوح گوااگون حوزة 

 .(در ایرانای  فراتح یل ااررارری منبق )ضوارط م ی آمایش سرزمین،  ای منبق های  ت ادل

آینادة  ها ررای گسترش  ت یین تناسب زمین، گرا شهری منبق شبکة ترتیب دادن  :ای منطقه سطح

هاای کالبادی،    در فرایند تد ین طرحرر یکپارچیی تأکید ، شهرهای کنوای   ایجاد شهرهای جدید

، طارح کالبادی    ای سرزمین در ررارر یا در کنار مدیریت رخشی )طرح کالبدی منبق مدیریت جامع 

رندی را هدف کمتر کاردن شاکاف    رر منبق (، تأکید گ ستان ،ساح ی شمال )گیالن، مازادرانمنبقة 

ساح ی منبقة اقتصادی   اجتمای گر ه رتل، طرح کالبدی توس ة رین اواحی )طرح مبال ات جامع 

طارح  رار اشاتغال )  تأکیاد  ادغاام ر ساتاهای کوچاو در ها ،      ،گ ستان( ،مازادرانشمال )گیالن، 

چندگاا   استفادة در پایدار توس ة ر  دستیاریاقتصادی   اجتمای گر ه رتل(،   توس ةمبال ات جامع 

ایجااد تاوازن میاان مناافع     تمرکز  یهه رر حفاظت از محیط زیست،  ،یساح  مناطق از   عم کردی

گیاری   منافع مترتاب رار دسترسای   رهاره     افزایشقتصادی   رازسازی سواحل، ا ةتوس حاصل از 

منااطق  یکپارچة پذیری سواحل )سند طرح جامع مدیریت  ، کاهش میزان آسیبهمیاای از سواحل

هاای مخت ا  )گازارش     ای در حاوزه  منبقا   تبیین   تح یل مشترکات   ت ارضات در ن(، ساح ی

 ایااه اسابتاً  ((، سامنان  ،هاای گ ساتان، مازاادران، گایالن     )اساتان یو منبقة ز مبال ات آمایش سنت



 11 ... ای و استانی بر اساس رویکرد منطقه ،ای سطوح ملی، منطقههای  ها و برنامه بررسی طرح

 فرهنیای      هاای اقتصاادی   ف الیتحوزة گرا، ارتقا در  های رنیادی   عمل جااب  ر  زیرساخت هم 

فرهنیای   اقتصاادی در ن    ا اجتمااعی    های قومی   دینی، تح یل کالن پیوادهای جم یتی گر ه

  هاا،   گار ه  شوراها، افراد، ررتأکید را  منبق  گیری تصمی  ساختار  رجوار، توج   منبق    مناطق ه 

قادرت،   ارکان کاراتر ت امل ر  سمت استان مدیریت   گیری تصمی  اظام مؤثر، هدایت ر اد اظامات

رار  تأکیاد   گردشایری در مقیااس م ای   فرام ای،    هاای   جاییاه منبقا  در زمینا    یرر ارتقاتأکید 

محصوالت دارای مزیت اسبی   رقارتی در سبد م ای    فرآ ری تولید    یافت  در کشا رزی توس  

قفقااز   ر سای  راا    )حاوزة   CISایران را کشورهای  اقتصادی دارای اقش ف ال در ت امالتفرام ی 

زیسات ساال    پایادار     سامنان( ررخاوردار از محایط    ،محوریت شهرهای گرگان، سااری، رشات  

 .(سمنان( ،های گ ستان، مازادران، گیالن )استانیو منبقة ز مبال ات آمایش )گزارش سنت

هاا     کااررری    هاا  یت   توزیاع مناساب   مب اوس ف الیات    هدا   کنترلر  توج   :استانی سطح

شاهری    ة شابک  ااوین  آرایاش رر ارتباطات عم کاردی شاهرها راا ااواحی اطاراف،      تأکید ، خدمات

هاای   در چاارچوس ررااما    هاا  رخاش ررااماة توسا ة   رار  تأکید ، رهبود اظام مدیریت شهری، ر ستایی

حرکت  (،ای ااحی ( جامع) عمران   توس   طرح) کشورتوس ة های  سو شدن را رراام  مدت   ه  میان

  ، پاذیر  اا بااف  جو، مشارکت گرا، توس   ر یکردی سرزمین را آمایش های گیری جهتدر چارچوس 

 مرتبط فضایی   رخشی های گذاری پایدار، هدف فضاییتوس ة  راه   عم یاتیاقشة رر تأکید ایر،  آینده

   افاع  ذی هاای  گار ه  گیاری  تصمی  سازی، تصمی  های یالن، مشارکت   گفتمان میان گر هگ استان را

متاوازن       یکپارچا     منجسا   شاهری هاای   افوذ، پویا کردن اقتصادی متناوع   رقاارتی، شابک     ذی

شاهری،   شابکة  پشاتیبان    مکمال  ر ساتایی  چندسابحی، اظاام  ای  شبک  فضایی ساختار از ررخوردار

 یافازا  ها   کپارچا    ی تیریماد  راا کنشایر    چندسابحی،   یکپارچا ،  اامتمرکز، گرا، منبق  مدیریت

 ر یکارد  یی داخ ای   خاارجی راا هادف ارتقاا     ارتباط   یاقتصاد ید رهایکر ییرازگشاای،  منبق 

آماایش اساتان   ررااماة  مبال اات  ) زیست محیط دار د ست الیوهایر  ، توج  مضاع  سرزمینی رر ن

   تنیناهاای قاااوای     هاا  راا م حاوظ داشاتن محاد دیت    ها   مساةل استان  قار یترر (، تأکید گیالن

توسا ة  شش  رراامة سند ، استان گیالناظریة پایة سند )سند آمایش استان گیالن،  مقرراتی   ساختاری

رنادی کاالن اظاام     ایااری، شاکل   ر یکرد آیناده ر  توج  ، (فرهنیی استان گیالن ،اقتصادی، اجتماعی
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(، دار )ساند آماایش اساتان گایالن     ق مر هاای اصا ی   ا لویات    ةجاابا  فضایی را م حوظ داشتن هم 

های آریاری   حفاظت از مناارع   افزایش رازدهی سیست ای،  رازت ری  اقش استان در تقسی  کار منبق 

)ساند آماایش    محیبی اعمال مدیریت جامع زیستپدافند غیرعامل   امنیت م ی،  یا، ارتقآس   خاک

رار کااهش فقار      تأکیاد  جاابا  راا    ر ستایی هما  توس ة (، استان گیالناظریة پایة ، سند استان گیالن

امکاااات زیررناایی،   توسا ة  ساازی، تجهیاز      شهری را ر یکرد آمادهتوس ة ، تواامندسازی ر ستاییان

تاوان  رهینا  از  اساتفادة  هاای صان تی،    صنایع استان   تجهیز شهرکتوس ة ، های شهری اذر ارتقای ج

جوار شامالی   های ه  ...(، همکاری   ت امل را استان   ،های او )راد، دریا تولید اارهیزمینة موجود در 

  مناطق جناوری ر سای ،    CISایازها، ایفای اقش استان م ین در ارتباط را کشورهای جهت تأمین در 

رارد م ای   فرام ای،    دامناة  رر هدف تبدیل شدن استان ر  کااون تجارت الکتر ایکی شامال راا   تأکید 

هاای آموزشای      ف الیات توسا ة  پاولی   ماالی موجاود،    منارع مالی جدید   تجهیز رازارهای توس ة 

رخشایدن را  اظاام     پار رش   آماوزش عاالی(، ت اادل      سبوح آموزشی )آموزشهمة تحقیقاتی در 

زدایی از شهر رشت   تقویت شاهرهای میااای رارای     استان، تراک  ةاستقرار جم یت   ف الیت در پهن

دارا راودن ر اد اساتاای    (، استان گایالن اظریة پایة )سند ای  های مح ی   منبق  پذیرش ررخی از اقش

های مردمی   تخصصی  کل یهه تش مشارکت آحاد جام   ر ، رخشی   فرارخشی   ار اد م یعال ه رر 

ان در افاق زمااای   اسات توسا ة  های ها   محور گیری رر جهتتأکید اظام شورایی،    استفاده از ظرفیت

راین شارایط موجاود    ضا یت     کاردن فاصا ة   های مناسب، مشاخص   رراام    راهبردها   سیاست

در راربا  راا    موجاود مقررات   سااختارهای     استان، رررسی قوااینتوس ة مب وس   ترسی  تصویر 

منادی مضااع  از    رهاره  های آینده، ها   فرصت رینی آینده   تبیین چالش ، پیشاستانتوس ة مدیریت 

اقتصاادی،  توسا ة  ششا   ررااماة  ساند  )پیشاین  های  های موفق   پیشر    اسناد   رراام  استانتجررة 

 رار  جاامع  طارح  تأکید، غیرضر ری ح قوی های کمررندی ذفح(،   فرهنیی استان گیالن ،اجتماعی

جم یات،   سانی  سااختمان  را   شهر، توج  ر  منتهی محورهای امتداد در   ش اعی ر  شکل شهر توس ة

 شمالی، استانمنبقة  در آن های مزیت   کشا رزی مکمل صنایع در پیشیامی  ...،  ،رار ری، طول عمر

در  ماردم  مشاارکت    اقاش  افزایشاقتصادی، زمینة رشت، تبدیل رشت ر  شهر ررتر در  شهر   گیالن

 استقرار رهینة الیوی ر  دستیاری زمینة آ ردن طرح، ر   جود اجرا، مدیریت   هماهنیی   گیری تصمی 



 13 ... ای و استانی بر اساس رویکرد منطقه ،ای سطوح ملی، منطقههای  ها و برنامه بررسی طرح

 عمومی  اقل حمل اا گان تجهیز   شهری م ارر شبکة  ض یت شهری، رهبود عم کردهای   ها کاررری

 )طرح جامع شهرستان رشت(.

کا    ،ماورد رررسای  هاای   ها   ررااما   احصاشده در طرحای  منبق مبتنی رر ر یکرد های   یهگی

کا   مورد رودااد   16 راز ق مداد شداد، مجموعاًهای  کددر قالب  NVIVOافزار  جهت تح یل در ارم

مورد فرا ااای در سابد اساتاای یافات شاد   پا  از آن        21را ای  ریشترین حضور ر یکرد منبق 

ازدیاو را  ها  داشاتند.     هاای   کد رااز فرا ااای   44را ای  ح منبق وکد راز   سب 45سبوح م ی را 

 اراة  شده است. 4شکل در  NVIVO12افزار  خر جی مبحث فوق از ارم
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 استانی و ای منطقه و ملی سطوح ذیل احصاشده باز کدهای .2 شکل



 15 ... ای و استانی بر اساس رویکرد منطقه ،ای سطوح ملی، منطقههای  ها و برنامه بررسی طرح

از یاو   یاا کادهای رااز در هار     مستخرج های  یهگیسویی ک ی  آمده ه  دست از دییر اتایج ر 

گیری موافق کادهای رااز    جهتشکل ک  ردین  ؛رودهای همان سبد  گاا    اسناد   طرح سبوح س 

 در گارا منبقا   ر یکرد»تحت عنوان  ،اص یضمن استخراج کد گاا  سبب شد  از سبوح س یو هر 

   ک  منببق رر سبوح م ی ،س  کد محوری ،«استاای   ای منبق    م ی سبوح های رراام    هاطرح

 مقوالت   مفاهی  سمت ر  پیشر ی   گراییکل :احصا شودردین شرح  ،رودایز   استاای ای  منبق 

 ،(ای منبقا   سابد ) کالن های رراام  از ای منبق  های رراام  پیر ی ،(م ی سبد) ای ک یش    ااتزاعی

 .(استاای) گیری تصمی    سازی تصمی  ساز کار رودن مفقود

 منتخاب  رااز  کادهای  گااا   سا   سابوح  رار  منبباق  محاوری  کادهای  از یو هر ررای عال ه ر 

 شد: ت یین شرح ردین شده  یرایش   شده پاالیش

ای  ر اراط عماودی سابد م ای )فرادسات( راا سابوح منبقا         : ملی سطح منتخب کدهای

ت هویات م ای در   گرایای   تقویا   مناطق همیان، افازایش ها    یکپارچة )فر دست(، مدیریت 

استفادة دی   من پذیری، رهره متوازن را تکی  رر رقارتای  منبق های م ی    طراحی   اجرای طرح

رر اسااس  ای  رر تح یل منبق تأکید فضایی را  ریزی رراام  دهی    ها، سازمان حداکثری از پتااسیل

 .ایری آینده

دیریت مراتب شهری ر  منظاور تساهیل   ما    رر س س  تأکید  :ای منطقه سطح منتخب کدهای

دساتیاری را    رر کمتر کاردن شاکاف راین ااواحی،     تأکید شهری، شبکة سرزمین   ترتیب دادن 

گیاری     چندگاا  از اواحی ساح ی، هادایت ر ااد اظاام تصامی     های  پایدار در استفادهتوس ة 

 فکری   ت امل کاراتر ارکان قدرت، تح یل کالن پیوادهای جم یتی مدیریت استان ر  سمت ه 

 .یو(منبقة های  جوار )استان منبق    را مناطق ه  فرهنیی   اقتصادی در ن ا اجتماعی  

هاای آماایش سارزمین راا      گیاری  در چاارچوس جهات   حرکات  :استانی سطح منتخب کدهای

ایر، رهبود اظام مدیریت استان راا آرایاش      آینده ،پذیر جو، اا باف گرا، مشارکت ر یکردی توس  

  ررخاوردار از   ،ر ستایی منسج ، یکپارچ ، متاوازن  ا شهری ةر ستایی   شهری، شبک ةاوین شبک

ای،  افازای منبقا    مندی از اظام مدیریت یکپارچا    ها    چندسبحی، رهرهای  ساختار فضایی شبک 

ررد م ی   فرااساتاای،  دامنة ایازها را جهت تأمین ر جوار شمالی د های ه    ت امل را استانهمکاری 
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تأکیاد  اساتان،  توس ة  وس   ترسی  تصویر رین شرایط موجود    ض یت مبکردن فاص ة مشخص 

 .های مناسب زماای رراام    راهبردها   سیاستاستان در افق توس ة ها   محورهای  گیری رر جهت

 
 شده پاالیشباز کدهای ،محوری کدهای اصلی، کد .3 شکل

هاای   مساتخرج از طارح  ی هاا  مفااهی     یهگای  ترین  مه  2شکل رر اساس آاچ  ریان شد در 

   اهایتااً  ریزی رراام  در سبوح ای  موااع تثبیت ایرش منبق      استاایای  منبق    م ی ةشد مبال  

 است. آمدهول مااده فک  مغای  ااتظارات مد اظر از مفاهی  منبق 

تاوان گفات میازان     مای ای،  هاای توسا     ها   ررااما   های احصاشده در طرح را توج  ر   یهگی

ای روده است؛ ردین صورت کا    ای در سبد م ی رسیار ض ی    ک یش  حضور ایاه   تفکر منبق 

 خی ی های توصی  کنار در خواهی   آرمان گرایی، در سبد فرادست آن )م ی( ایاه تمرکزگرایاا ، کل

اعتقااد ق بای    هاا، عادم راا ر      ها   ااتزاعی راودن طارح   جزةی   مشخص ابودن سبد تفصیل آن

عادم توجا    ای،  ریزی منبق  رراام  های توس ة م ی ر  اقش ااکارااپذیر  مسئوالن   ایارادگان رراام 



 17 ... ای و استانی بر اساس رویکرد منطقه ،ای سطوح ملی، منطقههای  ها و برنامه بررسی طرح

عادم  اااداز د رایار،    های مبتنی رار چشا    رینی پیش  های احتمالی در آینده  په هی سناریو ر  آینده

مادت رار    مادت   میاان   کوتااه هاای     رجحاان ررااما   ریزی کالن کشاور   رراام  تبارق زماای اظام 

، عدم اشاره ر  ساز کار ضر ری جهت تأمین منارع الزم رارای توسا   توساط    های ر ندمدت رراام 

هاا   منااطق   ... ماااع  ر د   دخالات  اق ای   کارآماد سابحی میااا  در رافات   ردااة            استان

 های م ی شده است. رراام 

 
 (نگارنده :منبع) گانه سه سطوح در توسعه منتخب های برنامه و ها طرح از نظر مد انتظارات و ،موانع ،ها کلیدواژه .4 شکل

را این هدف ایاشات  شاده اسات ر یکارد      ک  مشخصاًای  سبد منبق ای  در اسناد توس   ،حال

گرفتا  در ایان    را توج  ر  ازدیکی رسالت   ایااه مبال اات صاورت    . زیرا،تر است گرا قوی منبق 
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هاای     اساتراتهی  ریازی  ررااما   تار از   قویهای  مفاهی    گزاره تب اً ،حاضرسبد را هدف په هش 

کمتار کاردن شاکاف راین     رار  تأکیاد  شهری، شبکة مراتب شهری    رر س س  تأکید مااند ای  منبق 

 اظاام  هادایت ر ااد  ، یسااح   منااطق  از چندگاا  های استفاده در پایدار توس ة ر  دستیاریاواحی، 

قادرت، تح یال کاالن     ارکاان  کااراتر  ت امال    فکاری  ها   ر  سمت استان مدیریت   گیری تصمی 

هاای   جاوار )اساتان   فرهنیی   اقتصادی در ن منبق    را مناطق ه  ا اجتماعی   پیوادهای جم یتی

 اهادهاای  راماون یپ مشکالتشود. البت  در این سبد ایز مواردی مااند  می یو( یافت منبقة ةگاا س 

هاای   از ررااما  ای  منبقا   ریازی  رراام  یر ی پدر قوااین کشور، منبق   اراتیاخت   ساختار در متولی

 راا   هاا   رخاش  راا  ارتبااط  رد ن منفصل  های  رراام  ای ر  منبق  های تبدیل رراام  ،کالن   رخشی

اساناد   مشخص ازخواستة  ابودِ، ای منبق    مح ی سبوح ةتوس  ر  آاى   اى س یق  یرشا ،دییر یو

ای  منبقا  توسا ة     ریازی  ررااما   ... مواااع مها  عادم دساتیاری را          ،ای منبقا   توس   در سبد

 شواد. می شناخت ای  یافت  در سبد منبق  تکامل

 راا  ای منبقا   تفکار  است الزم ای منبق  ریزی رراام   رر حاک  ایاه اساس رر استاای سبد در اهایتاً

حرکات در چاارچوس   را  ماواردی چاون    همچناان کا     شود؛ ت ری  آن رر منببق های دستورال مل

رهباود  ایار،   آینده   پذیر اا باف جو، مشارکت گرا، توس   ر یکردی سرزمین را آمایشهای  گیری جهت

   منجس  ر ستایی(ا  )شهریهای  شبک ، شهری   ر ستاییة شبک اوین آرایشاستان را اظام مدیریت 

 تیریماد  اظاام  از یمناد  رهاره چندسبحی، ای  شبک  فضایی ساختار از متوازن   ررخوردار   یکپارچ 

ایازهاا راا   تاأمین   جهتجوار شمالی  های ه  همکاری   ت امل را استانای،  منبق  یافزا ه  کپارچ   ی

راین شارایط موجاود    ضا یت مب اوس   ترسای        کردن فاصا ة  مشخص ررد م ی   فرام ی، دامنة 

اساتان در افاق زمااای ررااما        توسا ة  هاای     محاور هاا   گیری رر جهتتأکید استان، توس ة تصویر 

ضا   ر اراط ااوین    مناسب اشاره شده است ک  جای خالی مواردی چاون  های    سیاستها  راهبرد

 از خاارج  عناصار  مشارکت ررای مشخص ساز کار زیرمناطق، ابودهای    کنش    اکنشای  منبق  رین

هاا   ، طارح شهری ةشبکدر ساختار  جااب    هم  ر ارط عم کردیاستان، فقدان  ادارة در حکومتی رخش

 اجرایی  های  رومی   متناقض را زمین های  صرف رد ن شناخت  یهگی ةشد یرالیوررداهای    رراام 

هاای   هر یو از سابوح   ررااما   جداگااة عال ه رر رررسی شود.  می احساس در اسناد استاای کامالً ...
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راا  ای  منبق ح قة  تنیدگی الزم ت امل   دره    فکری ه مورد غف ت روده عدم  آاچ  کامالً ،ای توس  

هاای   گسساتیی  ها  ازروده است کا   ها    عدم ارتباط افقی میان آنسبوح فرداست   فر دست خود 

رتواااد متضامن    اتصال قوی   پایداری شاده اسات کا  اهایتااً    ح قة گیری  موجود موجب عدم شکل

 فر دست   فرادست شود.های  استراتهی  تصمیمات مح ی را ها  اابباق سیاست

هاای     ررااما  هاا   ترین ااتظارات مد اظر از تجمیع طرح توان گفت مه  می ر  طور ک ی در پایان

ایجاد ، ارتقای کیفیت زادگی اجتماع مح ی در مناطق جغرافیایی مشخص  استاای ای  منبق    م ی

ای،  سازی اقادامات منبقا    زیرمناطق، یکپارچ  مناطق  های  استفاده از توان، مناطقی پایدار   مترقی

 همةاست  گفتنیهمچنین  .ستها   رهبود در زیرساخت ،ای منبق های  کمکی ررای حکومت راز ی

حسااس    هاای   رینای    ماواردی چاون پایش   هاا   کاارگیری  اق ای آن   فارغ از میزان ر  ،موارد فوق

شاده، میازان    یاو از مفر ضاات مبارح   ماالی هار   احوة تأمین اقتصادی   های  استراتهیو، رازتاس

اسنادی   تح یال محتاوا صاورت    مبال ة رر اساس    مواردی از این دست   صرفاً ،مشارکت مردم

 گرفت  است.

 نتیجه

های تئوری   در ساوی دییار    ها   دیدگاه پردازی توان حد  اسط اظری  می راای  منبق  ریزی رراام  

هاای   از دیدگاهیو یز هر آم هت تفوق   اجرای موفقیتها دااست. ردین ج آن اجرایعمل   مرح ة 

تاا حاد زیاادی     ،ایشانه ق ی   عم یاتی رودن اهدف   آرمانجدای از میزان  ا ،مبرح در این زمین 

. در اسات  آنای  در مفهوم عام آن   در این رحث را ر یکرد منبق  ریزی رراام  عم کرد احوة ریاایر 

را   تاوان   مای  ،ای منبقا   ریزی رراام  خصوص  ، ر ریزی رراام  پرداختن ر  مه   های از ضر رت اقع 

موضوع دیرپای محافل ع می، ی نی محد دیت منارع   امکااات موجود   ت هاد را  ااتقاال آن را      

منبقاة  هاای   در رارب  را محد دیت را راید ریزی رراام  چارچوس زمین  . در این اشاره کردآیندگان، 

گواا  کا     هماان های محیبی ارزیاری کرد    ای   تواااییایر ی ااسا   مالیهای  ن مورد اظر در زمی

عم یااتی  هاای   ها   رراام  این چارچوس را رتوان ر  شکل طرح تر آن است ک  ریان شد از هم  مه 

در ای  یاری ردپاای ایااه منبقا     پییک  هدف اهاایی آن   ،ردین ترتیب در په هش حاضر .اجرا کرد

اساتان  هاای   هاا   ررااما    رار طارح  تأکید   استاای )را ای  ق منب   سبوح م یهای  رراام ها    طرح
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  ای  منبقا     م ای هاای   ها   ررااما   گرفت  در طرح تمبال ات اسنادی صورگیالن( رود، رر اساس 

 م ی رسیار اااچیز   ای  توس  های  ها   رراام  در طرحای  ایاه   تفکر منبق  مشاهده شد ک  ،استاای

ررخاوردار از  ای  منبقا  ح قاة    اساتاای راوده اسات. همچناین     ای  توج  ریشتر در سابوح منبقا   

موجاود  گسساتیی   ها  از گاا  اباوده اسات     تنیدگی الزم در سبوح س  ت امل   دره    فکری ه 

رتواااد متضامن ااببااق     هایتااً اتصال قوی   پایداری شده است ک  اح قة گیری  موجب عدم شکل

 های فر دست   فرادست شود. استراتهیصمیمات مح ی را ها   ت سیاست
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