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Evaluation Of Strategic Management Attitude In 

Services Description Of Spatial Planing Studies 
 

  

 A B S T R A C T 
 

 The 21th century has been confronted with wonderful changes in the 
dimensions of technology, social, economic, and political, perhaps no 

organization and settlement be safe from their changes and events. In recent 

decades, strategic management is one of the important organizational and 
institutional issues that has attracted researchers and experts. In addition, 

this strategic management has expressed among a many of new theories 

and approaches in developed countries and, consequently in all over the 

world including Iran, which in turn created a lot of new theoretical and 
practical challenges. In this reserch, has been tried to by using a descriptive 

method, discourse analysis, and critique of the framework, that propose 

strategic management as a new management in the of service description of 
spatial planing. Therefore, in the first step,examined the constituent parts of 

the management spatial planing in the the services description and then 

described planning and strategic management and strategic management 
proccess as the integrated and practical and at the end, presented 

suggestions for achieving strategic management in the services description 

of spatial planing with the acheive of integrated management, in the service 

description of the spatial planing, we will see the operational of the spatial 
planing oriented programs in the territory of Iran. 
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 چکیده
 هایحوزه ی در، قرن رویارویی با تغییرات شگرفیکو  قرن بیست  

نهـاد و   هیچشاید ، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که آوریفن
. مـدیریت  نباشدمصون  هااز تغییرات و رویدادهای آن سکونتگاهی
طـی  کـه   است و نهادی از موضوعات مهم سازمانی یکی راهبردی

شناسان قرار گرفته رهای اخیر در کانون توجه پژوهشگران و کادهه
ها و میان انبوهی از نظریه دربر این مدیریت راهبردی  افزوناست. 
های جدید، در کشورهای پیشرفته و به تبـ  آن در سراسـر   رویکرد

جهان و از جمله ایران مطرح شده است که به نوبۀ خود انبـوهی از  
 ده اسـت. در ایـن  ررا به همـراه آو جدید نظری و عملی  هایچالش

و نقـد چـارچو     گفتمان یتحلیل-مقاله با استفاده از روش توصیفی
ن در مدیریت راهبردی را به عنوان مدیریتی نویسعی شده است که 

هـای  بخش نخستگام . لذا در شرح خدمات آمایش پیشنهاد گردد
مورد بررسـی قـرار   ش در شرح خدمات مدیریت آمای دهنده تشکیل
ینـد مـدیریت   ریزی و مدیریت راهبردی و فرآبرنامهسپس و  گرفته

و در  ه استتشریح شد یکپارچه و عملی فرآیندیراهبردی به عنوان 
به مدیریت راهبردی در شرح خدمات رسیدن برای پیشنهاداتی پایان 

دمات تا با رسیدن به مدیریت یکپارچه در شرح خـ  هشدمایش ارائه آ
 محور در سرزمین ایران های آمایشآمایش شاهد عملی شدن برنامه

  باشیم.
 

شرح خدمات مدیریت راهبردی،  نگرش ن کلیدی:واژگا

 .سکونتگاه، سرزمین آمایشمطالعات 

 
 11/09/1399تاریخ دریافت: 
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 مقدمه -1
 مکانی افتراق و جغرافیایی هایپدیده استقرار اصلی کانون ،مکان
 آنها مختلف هایتجربه و هاهدف ها،دیدگاه ،هاساختار از ناشی

 فضایی متقابل نظام یک وسیله به هامکان همبستگی و ستا
 تغییرات با را خود تکاملی موجودیت هامکان. شودمی پذیر امکان

. شوندمی پذیرا جدید عناصر با تاریخی و فرهنگی اجتماعی،
 و است اهمیت دارای هاپدیده فضایی مکانی فرآیند مفهوم شناخت

 علم) هاپدیده فضایی آرایش چگونگی مطالعه بررسی به جغرافیدان

 تبدیل برای ریزی برنامهدر این میان  .[3] پردازدمی( فضایی
 عمران و توسعه آن هدف که بوده مطلو  وض  به موجود وض 
 وض  به رسیدن برای. باشدمی های جغرافیاییها و گسترهمکان

 از ایجانبه همه و دقیق شناخت بایستی نخست گام در مطلو 
 علم طریق از امراین  پیوند زنجیرکه  آید عمل به موجود وضعیت
 یک اساس بر( آینده بینیپیش و حال گذشته، به توجه) جغرافیا
 از یکی خاطر همین به. بود خواهد پذیر امکان سیستمی نگرش
 و توازن عدم بردن بین از ایناحیه ریزیبرنامه علل ترینمهم

 ایجا  ریزیبرنامه در تعادل ایجاد. [18] است ایناحیه تعادل
 و همسو ای و محلی، ناحیهایمنطقه ملی، ریزی برنامه که کندمی
 در ولی مجزا، طور به سطح هر ضرورت، به بنا و شده جهت هم

 مسئله این. گیرد قرار ریزی برنامه نظام تحت ملی سطح راستای
 هستند توسعه حال در که سوم جهان کشورهای در خصوص به

 امروزی هایسازمان شک بدون .[4]نمایدمی ضروری بیشتر
 و هستند رو روبه دائمی تغییرات از سهمگینی امواج با پیوسته
 درصددند که است هاییآن برای ابزارها از یکی راهبردی مدیریت
 در آمیز موفقیت و آگاهانه حضوری با تغییر، برابر در تسلیم بدون
 کنترل تحت را آینده و دنزن رقم را خود سرنوشت رقابت، صحنه

تر شدن مسائل و نبود در سطح جهانی با پیچیده. [14]درآورند
در چارچو   ب با مدیریت نامتناسب و ناکارآمدشرایط اطمینان اغل
های ، طرحهاطراحی مدیریت الگوهای برنامه پارادیم ناپایداری،

ها به اند. در صورتی که این برنامهای مورد انتقاد قرار گرفتهتوسعه
ی پایدار باشند و راهبردی در چارچو  رهیافت توسعه دنبال نگاه

ی سطحی از نداردهای مدیریت اساسی نیز تأمین کنندهاستا
های مزبور ت بازساخت اشکال توسعه باشد، طرحاطمینان در جه

 .[1] خود دست یابند نظرتوانند به اهداف مدمی
 با دهدکهمی را امکان این هاسازمان به راهبردی مدیریت
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 خود آینده به دادن شکل برای و کنند عمل نوآور و خالق ایشیوه
 ابتکار دارای سازمان که شودمی باعث شیوه این. نباشند منفعل
 نماید، نفوذ اعمال که درآید ایگونه به هایشفعالیت و بوده عمل

. [11] دهد نشان واکنش هاکنش برابر در تنها که این نه
 گرو در هاسازمان برای راهبردی مدیریت افزوده ارزش و اثربخشی
 راهبردی، ریزیبرنامه یعنی آن ارکان افزوده ارزش و اثربخشی
 از تابعی خود که است راهبردی کنترل و راهبردی اجرای

 بهره در مناسب شناسی روش از بهینه استفاده و کارگیریبه
 و متنوع ابزارهای ها،روش ها،مدل رویکردها، از حداکثری جستن

 . [5] باشدمی هاآن جایهناب و جاهب کاربرد تمایز
 از حاکی آمایش هایبرنامه مورد در گذشته هایسال تجربه

 آمایش، هایبرنامه اجرای عدم در مهم عوامل از یکی که است آن
 آن از ار برنامه که مدیریتی. است بوده راهبردی مدیریت فقدان
 و اشدب داشته آن به نسبت مالکیت و تعلق احساس و بداند خود

 کار دستور در را برنامه اجرای و ارزیابی ریزی،برنامه با همزمان
 یتمدیر که است شده سعی مقاله این در لذا ؛دهد قرار خود

یش رچه در شرح خدمات آماعنوان مدیریتی یکپا به راهبردی
 فته شده در این تحقیق روشروش به کار گرمعرفی گردد. 

ز و اراهبردی ریزی فضایی برنامهبا عنایت به تحلیلی -توصیفی
کل شای و اسنادی انجام گرفته است. طریق مطالعه کتابخانه

 نماید.تحقیق را بازگو میروش فرآیند  (1) شماره
. است زمال هماهنگی و کارایی نتیجه در و یکپارچگی فاقد ایران
 مناسب هایظرفیت وجود زمینۀ در هاییچالش با کمبود این رف 
 کشور تیمدیری نظام در شهروندان و کارشناسان مدیران، میان در
 توسعۀ مدیریت و( بخشی و فضایی ریزی برنامه و مدیریت)

 متعادل توسعۀ در هایینارسایی به که روست روبه فضایی
 و مناسب رویکردی به خود، که است شده منجر ایمنطقه

 و کشور مناطق رقابتی هایمزیت تقویت و کارگیریبه همچنین

. [10] تاس نیازمند مناب  افزایی هم و بهینه برداری بهره نیز
 ایمنطقه فضایی مدیریت نظام و هابرنامه و هاطرح مشکالت

 (.1 هجدول شمار) کرد بندیطبقه گروه سه در توانمی را ایران
 به ای،منطقه فضایی بحث از فارغ که است مشکالتی اول گروه
 و کارشناسان مدیران، بین در جامعه هایظرفیت و هازمینه

 ظامن به که است مشکالتی دوم، گروه. شودمی مربوط شهروندان
 و فضایی ریزیبرنامه و مدیریت شامل گرددمی بر کشور مدیریتی
 .است فضایی مدیریت نظام مشکالت سوم، گروه و بخشی

 
 
 
 

 ایمنطقه فضایی مدیریت نظام هایچالش و : مشکالت1جدول شماره

 ایران در

 و هازمینه نبود
 مناسب هایظرفیت

 بین مدیران، در جامعه

 و کارشناسان
 شهروندان

 مدیریتی نظام ضعف

 کارآمد

 و کشور)مدیریت

 و فضایی ریزیهبرنام
 بخشی(

 مدیریت نظام نبود

 فضایی یکپارچۀ
 کشور

 [10]): )اقتباس از

 
 در ایران ایمنطقه فضایی مدیریت نظام هایچالش و مشکالت

 مدیران، بین در جامعه هایظرفیت و ها)زمینه اول گروه

 است: زیر موارد شامل شهروندان( و کارشناسان
ریتی سطوح مدیپذیری در  ریزی و برنامه نبود فرهنگ برنامه»

و  ، مدیرانتوجهی به آموزش شهروندان بی» و همچنین« کشور

رآمدی از عوامل مهم ناکا [18]« سانر کارکنان نهادهای خدمت
 و هاطرح نیز انقال  از مدیریت نظام فضایی کشور است. پیش

شد. نمی اجرا به درستی سیاسی متمرکز دخالت با هابرنامه
 این به موضوع این دربارة هارواردمشاوره  گروه ارشد کارشناسان

ت و اس ریزی برنامه ضد ایرانی، سیاسترسیدند که  بندی جم 
هد نخوا سازریزی کالسیک با وضعیت کنونی کار کوشش برنامه

قوانین »و « نظام اطالعات شهری ناقص و نابهنگام» .[19] بود

املی است ، از دیگر عو[15] «و مقررات کهنه، مبهم و ناهمپوشان
. است را با چالش همراه ساختهکه نظام مدیریت فضایی ایران 

 ولیدی تهای مدرنی براگاه برنامهآماری کشور تاکنون هیچ نظام
نون قا های آماری مصرح دره تشخیص نیازآمار نداشته است که ب

 مار،آولید تهیه شده باشد و در آن، نظام آماری، روش ت 1353سال 
ها آن یهندی تولید و سازمان تولید کنسطح جغرافیایی، دورة زمان

 .[21] به روشنی بیان شده باشد

آمدی اکاراز دیگر عوامل ن« نیروی انسانی ضعیف و ناکارآمد»

 تهیه هایبرنامه و هاطرح. [15] نظام مدیریت فضایی ایران است

 از لی،اص کارفرمای هایخواسته و سلیقه تأثیر با اغلب نیز شده

 یهته مشاوران توجهیگیرد. بیمی فاصله برنامه اصلیاهداف 
ضعف  به متخصص، کارشناسان مشارکت لزوم به نیز برنامه کنندة
 شودیم منجر فضایی نظام مدیریت در اختالل ایجاد و هابرنامه

[25]. 

 فضایی مدیریت نظام هایچالش و مشکالت دوم گروه

 ریزی مهبرنا و )مدیریت کشور مدیریتی نظام یعنی ایران ایمنطقه

 است:  زیر موارد شامل بخشی( و فضایی

-بی و غیردموکراتیک و متمرکز نهادهای و ساختارها تکیه بر»

ریزی برنامه»، تدوام رویکرد «مدنی و عمومی نهادهای به توجهی
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 1399، تابستان 3، شماره 2دوره                                                                                               فصلنامه آمایش سیاسی فضا

 

 

–تمرکزگرایی سیاسی»و «  به پایینمتمرکز، بخشی و از باال

که به آشفتگی در نظام مدیریت فضایی ایران منجر شده « اداری

 و عمومی )دولتی دوگانه ماهیتی کشور، اجرایی نظام. [24] است

 یکپارچۀ و متمرکز ساختار دلیل به دارد. همچنین انتخابی(-انتصابی

 ترقوی و مؤثرتر کشور،امور  ادارة در دولتی مقامات نقش دولت،

 به محدود عمدتاً اجرایی قدرت دارای انتخابی نهادهای و است

 انتخابی نهادهای اگرچه سایر سطوح، هستند. در روستا و شهر

 به توانمی آن علل جملۀ از که ندارند مؤثری اقتدار اما دارند، وجود

 سوی از غیرمستقیم انتخا  و هاآن برای اجرایی متناظر قوة نبودن

 در ایهای منطقهطرح [15]. کرد اشاره فرودست شوراهای

 و بخشی بین ماهیت عمدتا شهرستان( و ای)ناحیه میانی سطوح
 بخشی هایبه دستگاهتهیه  از پس که حالی در دارند؛ فضایی

 آور الزام قوانین و ظرفیت نبود دلیل به اغلب و اندشده ابالغ مربوط

 و راه چونهم هاییتوسط سازمان هاآن بر نظارت و اجرا برای
 شکست با اجرا در اغلب ها،استانداری و هافرمانداری شهرسازی،

 اند.شده مواجه

 نایرا ایمنطقه فضایی مدیریت نظام مشکالت سوم گروه
 :است زیر موارد شامل فضایی(، مدیریت )نظام

 دنبو» ایران،  فضایی مدیریت نظام هایچالش از یکی

 تقسیمات با فضایی توسعۀ هایبرنامه و طرح بین هماهنگی
 برخی ننشد اجرا به هاییدوره در ناهماهنگی است. این« سیاسی

دم انطباق عرو . از این[25] است شده منجر هابرنامه و هاطرح از
 هاطقهمن و شهر عملکردی قلمرو با محلی حکومتی سازمانی قلمرو

 نحاکمیت مناطق کال و اداره در چالش ترینعمده توانمی را

 [16]. شهری دانست
 و هیهت نحوة و مسئولیت قانونی جایگاه در ابهام»همچنین 

 کار و نبود تقسیم« آمایشی و ایمنطقه هایطرح بر نظارت

نبود نظام »دیگر  عبارت به ،مربوط هایدستگاه بین مشخص
 نهادهای و هاموجب حرکت موازی دستگاه« ایمدیریت منطقه

 و سازمانها بین ناهماهنگی آن نتیجۀ که است شده مسئول

 تمدیری نظام سطح در[26].  ها استپروژه و طرح ناکارآمدی
 و هیکپارچ فضایی )نظام مجموعه شهری نام به سطحی ای،منطقه

 رسمیت به شهرستان( چند از قلمروهایی بر معموال مشتمل

 و نگرش نبود دلیل به و اساس همین است. بر نشده شناخته
 یمحدوده کل ییکپارچه مدیریت برای الزم توانمندی

 از یکی فضایی، پوشش در نارسایی و تخلخل شهری، یمجموعه
 شهری هایمجموعه مدیریت موجود نظام اساسی هایویژگی

  [20]. است

ریتی در کشور شد این را اشاراتی که در باال به مشکالت نظام مدی

خصوص در ه های توسعه بت در طرحیکند که بحث مدیربازگو می
گیرد و صرفا در خدمات آمایش سرزمین مورد توجه قرار نمی شرح

را نباید  دهند. اینخود را نشان میها و رف  تکلیف حد ارائه برنامه
اجرا شود و تمام باشد که می فراموش کرد هر طرحی زمانی موفق

که در ادامه با نقد شرح خدمات ها پیاده شوند راهبردها و تاکتیک
 شود.بازگو می مایش مشکالت مدیریتیآ

 

 مبانی نظری -2
های ژهواز ح اواژه راهبرد، ریشه در زبان یونانی دارد. این اصطال

ه ب Strategia به معنی ژنرال )سرلشکر( و Strategosقدیمی 
 راهبرد یب،معنی هنر یا وظیفۀ ژنرال گرفته شده است. به این ترت

در  ارة جنگ مربوط بوده است.در اصل با علم لشکرکشی و اد
 رد وکسفواز قبیل آهای معتبر نامۀ بریتانیا و سایر فرهنگ دانش

 ریفز تعابه عنوان یکی ا« ندهی نظامیرماهنر ف» آمریکن هریتیج
ها، در حوزه مدیریت سازمان هامروز بیان شده است. راهبرد
ی وضوعمما ها و تعاریف گوناگونی از راهبرد وجود دارد؛ ابرداشت

یوند ها را به هم پکه تقریباً در همۀ موارد مشترک است و آن
رای بمسیری گیری آیندة سازمان و انتخا   دهد، تعیین جهتمی

 زیر لیا سه محور اصهدایت به سوی آن است. در واق ، راهبرد ب

  [25].در ارتباط است 
 موقعیت کنونی )کجا قرار داریم؟(-
 (؟خواهیم قرار بگیریمآیندة مطلو  )کجا می-
ة مسیر هدایت سازمان از موقعیت کنونی به سوی آیند-

 خواهیم به آنجا برسیم؟(مطلو  )چگونه می
 گاهی. دارد وجود راهبرد از متضادی حتی و گوناگون تعاریف

 شده نداشتهپ آن بر مقدم نیز گاه و ریزی برنامه از جزئی راهبرد،
 و هستند ردراهب از جزئی واق  در اهداف تعاریف، از بعضی در. است
 این جودو. است برقرار هاآن میان روشنی تمایز دیگر، تعاریف در

 در آن بردکار و راهبرد مفهوم قدمت به توجه با تعاریف، در تنوع
 شناسی نهرو، گو از این .نیست انتظار از دور گوناگون، هایحوزه

ح از توان بدین شررا می تعاریف راهبرد و تعاریف مربوط به آن
 یکدیگر تشخیص داد.

اهبرد در الوس وینس، راز نظر فون ک: نظامی برداشت -1
 لنویس طرح جنگ، شک عبارت است از تهیه پیش امور نظامی

یری گو تصمیم و اقدامات فردی در درون این طرح دهی مبارزات

 [12].های فردی در مورد برخورد
 هایسده در که تفسیر این در: سیاسی-نظامی برداشت -2
 لاومتدو پس از آن  هجدهم سده از آشکارروش  به و کنونی
 آمیخته هم در راهبرد تعریف در نظامی و سیاسی عوامل گردید،
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 .استشده 

 دلیل به کنونی هایدهه در: سازمان بر پایه برداشت -3
 قلمرو دوار راهبرد اندیشه ها،سازمان و جوام  پیچیدگی افزایش

 یتمدیر به سنتی مدیریت از گذار یزمینه و شد سازمان علم
 و راهبرد آوری فرآهم بر راهبردی مدیریت. کرد فراهم را راهبردی
در  اهبردی از تعریف رهاموارد زیر نمونه .است استوار آن اجرای

 :ها استحوزة مدیریت سازمان

 شناخت موقعیت کنونی، وضعیت مطلو  آینده و مسیری -
 ت از موقعیت کنونی به سوی وضعیت مطلو  طیبایسکه می

  [25].کرد 

ز ای که برای اطمینان اطرح واحد، جام  و یکپارچه -

  [12].شود تنظیم میهای اساسی موسسه دستیابی به هدف

های ها و زنجیرهها، سیاستکه هدف ایبرنامهالگو یا  -
 رکدیگیبا  هم پیوسته را ها را در قالب کلیتی بهعملیاتی سازمان

ص و خصی. اگر راهبرد به درستی تنظیم شده باشد، در تآمیزدمی
 ایههدایت مناب  سازمان به صورتی یگانه و بالنده و بر پ

های یسازمانی، دگرگون های نسبی دروننارساییها و توانمندی
، های اقتضایی رقبای هوشمندبینی شده و حرکت محیطی پیش

  [11].خواهد بود  کارا

 ظامی،ن محض مفاهیم از متمایز و همگانی برداشت -4
 زمینۀ در را هابررسی ترین جام  از یکی ؛بازرگانی و سیاسی

  [25]. است داده دست به مینتسبرگ هنری راهبرد، تعریف

 وا را ما بیشتر آدمی سرشت مینتسبرگ هنری پایه دیدگاه بر

 اما. شویم قائل تعریفی یپنداشت هر برای کنیم تالش تا داردمی
. داد جای تعریف چارچو  در تواننمی را راهبرد چونهم پنداشتی

شناخته شده  پی پنج به که زیر، تعریف و مینتسبرگ ،پایه این بر
 :دهدمی پیشنهاد راهبرد برای است را
 نقشه و طرح معنای به راهبرد( الف
 ترفند و حقه معنی به راهبرد(  
 الگو معنای به راهبرد (ج
 موض  معنای به راهبرد( د
 دیدگاه معنای به راهبرد( ه

 و ریزیبرنامه» در راهبرد مفهوم تاکنون 1980 دهۀ ابتدای از
 مجدد مهندسی در «فرآیند و کیفیت» مفهوم همانند «مدیریت
 در که است مهارتی راهبرد امروز. است یافته بهبود و گسترش
 سازمان بخشیسامان و نگریآینده ریزی،برنامه مدیریت، کانون
 این با. آوردمی فراهم را سازمان کامیابی موجبات و گیردمی قرار
 است معنی بدین این. است نمامتناقض ویژگی دارای راهبرد حال،
 دیگر، سوی از و است فراگیر نگرش با نگر کلی سوء یک از که

 عمل کاربردی آوریفن یا روش نوعی عنوان به و گراستعمل
 سوی از و است راهبردی سو یک از دیگر، ایگفته به. کندمی
ابعاد این تناقض در ( 2جدول شماره) .تاکتیکی یا راهکاری دیگر

 کند.را بیان می راهبرد سرشت

راهبرد موفقیت پایگاه : نمودار2جدول شماره   

 انداز دورنگر از آیندهچشم 
 یک سازمان و ساختار آن آفرینش 
  کنونیگسترش سازمان، تا جای ممکن به فراتر از وضعیت 
 یار لۀ اختبرای آینده به وسی همدست)جایگزین(  اندازچشم آفرینش

 دادن به مردم )یا کارکنان( در سراسر سازمان

 سازمانداشتن  پای در واقعیت 
 از  ستفادهاهای سازمان برای گیری از تواندر بهره اندیشیباریک
 های محیطیفرصت
  ابییانشد)شایستگی( به عنوان کلید  زبردستیبنیاد نهادن هستۀ 

 فرا زمان قدرت به وسیلۀ روابط توسعه و سازمان
 )رهبری کاریزما )فرهمند 
 توجه به جزئیات 

 ([25])منب :

مات قدادهد که با نگاه گسترده باید به ااین مقایسه نشان می
 ی وتوان به پیچیدگعملی پرداخت. در چارچو  این تناقض می

ۀ زمال .گری پرداخت امروز اندیشید و به کنشآشفتگی شهرهای 
و  نساما دگردیسیو حتی  راهبرد گزینشتوانایی در  این کار

معۀ جا یریتی است. در شرایط دنیای کنونیساختار و سازمان مد
 صالح واست که هریک بنا به م گوناگونیگران  از کنش پرشهری 

 اندیشند.می هاییترفند ها وراهکار به مناف  خود

در « تاکتیک»و « راهبرد»ریزی راهبردی و مفاهیم  برنامه
های عملی به مدیریت و رویکردواق  در کوششی برای توسعه 

های بسیار رویارویی با محیط ییتوانا سازی به نحوی که تصمیم
باشد، شکل گرفت. را داشته ناپذیر بینیو پیش پیچیده، ناآشکار

ریزی به مفهومی کلی،  برنامهریزی راهبردی را نیز چون  برنامه
چون راهنمای عمل به کار  را هم توان به خوبی درک و آننمی

ها و یژگیو های شناختی، نظریبرد، مگر زمانی که از پایه
 انتقادهایی که بر آن وارد شده است، آگاهی پیدا کرد. 

ای از راهبرد و تفکر راهبردی با سازماندهی و هدایت مجموعه
و در صورت  ر و تقبل تدارکات با هدف پیروزیعملیات و تدبی

م ساختن موجبات تحمل کمترین ناپذیر بودن پیروزی، فراه امکان
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 سروکار دارد. شکست
ی دارای اریزی راهبردی در سطح شهری و منطقه برنامه

 هایی است که به صورت فشرده، عبارتند از:یویژگ
-مینزربری گرا است تا کاریزی راهبردی بیشتر فعالیت برنامه

 اجرای وگیری با تصمیم های سنتیبیش از برنامه آشکاراگرا و 
 ها سروکار دارد.برنامه
  چند  شود کهریز خواسته میاز برنامه رویکرددر این
ا دی راهبررنگر، بازگردکننده و هنجارین، تحلیلی، آینده اندیشه

 همزمان دارا باشد.
 یزی رهبرنام ریزی راهبردی به کارگیری فنوندر برنامه

پردازش و  ریزی )چون ممیزی،فرآیند برنامه گوناگون هایگامدر 
 رزشو ا نگری، طراحی برنامهتحلیل داده، تعیین اهداف، آینده

 گذاری( اهمیت دارد.
 ور د مرگونه و ممتریزی راهبردی فرآیند مدیریتبرنامه

ای هگذاری است، به دور از محدودیتو جرح و تعدیل سیاست
ر ور دهای سنتی که یک وضعیت نهایی را برای آیندة درویکرد
 .گیردمینظر 

 ت کهریزی راهبردی، فرابینی اسیک عنصر مهم برنامه 
که در  است اتیگیری تأثیرآن ارزیابی تغییر و اندازه هکارکرد گسترد

ور ه مریاز بیابد و بدین ترتیب نها نمود مینتیجۀ اجرای برنامه
 شود.برنامه آشکار می

  ه ید شدریزی راهبردی بر مشارکت تاکبرنامه رویکرددر
ست اآن  ریزی راهبردیمایۀ مشارکت در فرآیند برنامه است. خرد
د واننتمی های مختلف ناظر بر موضوعات راهبردی نه تنهاکه گروه

ی در یشترهم باطالعات با ارزشی را وارد فرآیند کنند، س و هاداده
لکه بهای مهمی بگیرند، شند و تصمیمدرک موضوعات داشته با

یز مل نتوانند به پیامدهای ممکن اختیار مسیرهای مختلف عمی
 اشاره کنند.
 ریزی راهبردی نیاز به ساختار سازمانی برنامه
ها نیق آطر های روند کاری ویژه خود را دارد که بتواند ازچارچو 
 ریزیههایی را که در چارچو  برناممراتبی از سیاست سلسله

ساند. ا بره اجراند، بها تهیه شدههای آنراهبردی و برابر با ویژگی
ورت صپیشایندی، که شهرها و مناطق را به  رویکردبکارگیری 

ون هم مرتبط در درهای پیچیدة متشکل از اجزای بهسیستم
ک ر تربآورند، کوشش ای محیطی یا فراسیستمی در نظر میزمینه
ی اقهو منط ریزی راهبردی در سطوح شهریبرنامهانگارانه در ساده

 داشته است.
 ریزی یک ویژگی مهم و شرط موفقیت سیستم برنامه

پذیری و توان تطابق با شرایط راهبردی، نرمش رویکردمبتنی بر 

ریزی است. این ویژگی بر پایۀ این اصل قرار دارد ویژة مورد برنامه
ای که در درون ویژه که رویکرد درست در هر موقعیت به شرایط

آیند وابسته است. شوند و به اجرا در میگرفته می یهایآن تصمیم
زمینه در ریزی راهبردی، بدون پیشکارگیری این اصل در برنامههب

پیشایندی  رویکردگیری تفکر و ریزی سنتی، منجر به شکلبرنامه
 ریزی راهبردی شد.در برنامه
 هراهبردی، سلسل ریزییک ویژگی مهم دیگر برنامه 

 به. گذاری و رابطۀ بین سطوح مختلف استمراتب سطوح سیاست
اند، قابلط متها دارای ارتباسیاست این ترتیب، نه تنها در هر سطح
ود ( وجگذاری نیز ارتباط )عمودیبلکه بین سطوح مختلف سیاست

طح ای سریزی دارای کارکردی راهبردی برهر سطح برنامه ؛دارد
 بهی اهبردرریزی وسیله برنامهه خود است و بر عکس ب تر ازپایین

 ه درشود. به این ترتیب است کسطح باالتر از خود مقید می
اما )مالی گذاری نگاهی اجریزی راهبردی هم امکان بنیانبرنامه

ا ا( یهتیکهای تفصیلی )تاکجام  و فراگیر( از موضوعات و سیاست
 هیامدهای مجری برنامه رهنمون نهاچون برنامۀ عملیاتی، هم

 گردد.می
 ریزی راهبردی نیاز به درک و تقسیرچون برنامه 
ر های درونی و بیرونی دارد و این امر متکی است بمحیط

ن ب ایرتیفرآیندهای گردآوری، پردازش و تحلیل اطالعات، بدین ت
در پی کاهش  ریزی،با آگاهی از وجود این و قیود در برنامه رویکرد

 .ها استبر آنو یا غلبه 

نیز  آن( ریزی بلندمدت )درمفهوم ثانویهبا توجه به برنامه
در  ی نوریزی راهبردی به عنوان رویکردموجب گردید تا برنامه

 امهبرن نویهریزی اهمیت یابد و از ترکیب نظریات مفهوم ثابرنامه
یت ریزی بلندمدت با رشتۀ بازرگانی، مفهوم امروزین مدیر

معنای هباً یای امروز، مدیریت خو  لزومدر دن راهبردی شکل گیرد.
 مندی از بینشمدیریت راهبردی )استراتژیک( است و بهره

 گونهه چکراهبردی در رویارویی با مولفه مدیریت و فراگیری آن 
 جرایو ا توان ابزار تجزیه و تحلیل استراتژیک را در تنظیممی

رای بدی ی جدیاندازهایراهبرد به کار گرفت، مدیران را با چشم
 سازد.های خود مواجه میرهبری سازمان

ر ره دریزی، همواچون برنامهریزی راهبردی نیز همبرنامه
به  وانتمعرض تحلیل قرار داشته است. موارد اشاره شده را می

 صورت زیر برشمرد:
ریزی شهری ریزی راهبردی در بخش عمومی و برنامهبرنامه
ها و اهداف متفاوتی با ویژگی ای دارای اصول پایه،و منطقه
های بازرگانی، صنعتی و جز آن در بخش ریزی در عرصهبرنامه

اه متضاد با خصوصی است. اهداف بخش عمومی متفاوت و گ
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که مبتنی بر بیشینه کردن سود  اهداف بخش خصوصی است
ریزی راهبردی در کارگیری برنامههاست. بسیاری از تجار  ب
توجهی به این گونه توجهی و حتی بیبخش عمومی نشان از کم

 ها دارد.تفاوت
در چارچو  یک  رویکردیریزی راهبردی، چون برنامه

ه یت بریزی، با وجود تأکید بر جامعیت، محدودسیستم برنامه
 حدودمها و پیشنهادهایی برای تغییر و توسعۀ کالبدی سیاست

یزی رامهبرنگذران جنبش تضاد با هدف پایه مانده است و این در
ا بام شهری است، که اصالح شرایط اجتماعی و اقتصادی را همگ

 اند.شرایط کالبدی مدنظر داشته
های سیاست دارایتواند ریزی راهبردی میفرآیند برنامه

ار باشد ثرگذد اراهبردی به آن معنا که بتواند بر فرآیند وقای  موجو
با  هاتاساین سی در بیشتر موارد را در درون خود داشته باشد که

 های رایج و معمول نادیده گرفته شده است.تصمیم
عهد مت اجرای برنامۀ راهبردی مستلزم وجود نهادی مسئول و

 اند.بودهنود هایی موجبه اجرای آن است. در بیشتر موارد چنین نهاد
د؛ انهای راهبردی دارای نقش روشن و مشخصی نبودهبرنامه

به  سازوکار مشخصی برای بنیان نهادنویژه آنکه فقدان به
ن آاهبردهای کالبدی از درون راقتصادی که  -چارچو  اجتماعی

بدی کال هایها را به جنبهتولید شود، حیطۀ وظایف این برنامه

  [7].ریزی محدود ساخته است برنامه
ها و ریزی راهبردی، تا حدود زیادی از نظریهالگوی برنامه

ها، نظریه چون نظریه سیستم علمی هم های عام فلسفی ودانش
گرایی و دموکراسی، نظریه تصمیم، نظریه مشارکت، نظریه کثرت

ها تأثیر پذیرفته توسعه پایدار، نظریه عدالت اجتماعی و مانند این
است و بنابراین خصایل عام علوم فلسفی و اجتماعی را در خود 

ی راهبردی فقط ریزدارد. با توجه به این مالحظات، الگوی برنامه
های ای فنی و راهکاری عملی برای تهیه و اجرای طرحشیوه

توسعه شهری در کشور یا کشورهایی خاص نیست، بلکه نوعی 
ریزی فضایی، محسو  ریزی از جمله برنامهپارادایم جدید در برنامه

شود که تا حدود زیادی محصول خرد جمعی و تجار  جامعه می
نیز تأمین توسعه پایدار و اعتالی  بشری است و هدف نهایی آن

کیفیت زندگی برای تمام شهروندان جهان است. از این نظر، 
پذیری ریزی راهبردی دارای خصلت جامعیت انطباقالگوی برنامه

ها، الزم به یادآوری پذیری نسبی است با وجود همه اینو تصمیم
ذیری پاست که هرگونه استفاده درست از این الگو مستلزم انطباق

پذیری نسبی مبانی آن با شرایط ویژه اقتصادی، اجتماعی و تعمیم
برداری و تقلید سطحی از و فرهنگی هر کشور است و هرگونه الگو

کاربردهای عملی آن در سایر کشورها، با ماهیت نگرش راهبردی 
ریزی راهبردی کاری کارگیری الگوی برنامههمنافات دارد. البته ب

اوال کاربرد آن مستلزم فراهم کردن پیش  ساده و آسان نیست.
های مناسب است، ثانیا به آگاهی عمومی، ها و زیرساختشرط

  [13].جانبه و مستمر نیاز دارد اراده سیاسی و آموزش همه
 از نیسهمگی امواج با پیوسته امروزی هایسازمان شک بدون
 ابزارها زا یکی راهبردی مدیریت و هستند روروبه دائمی تغییرات
 با ییر،تغ برابر در تسلیم بدون درصددند که است هاییآن برای

 را ودخ سرنوشت رقابت، صحنه در آمیزموفقیت و آگاهانه حضوری

 راهبردی مدیریت [14].درآورند  کنترل تحت را آینده و زنند رقم
 نوآور و خالق ایشیوه با دهدکهمی را امکان این هاسازمان به

 این. نباشند منفعل خود آینده به دادن شکل برای و کنند عمل
-فعالیت و بوده عمل ابتکار دارای سازمان که شودمی باعث شیوه

 در تنها هک این نه نماید، نفوذ اعمال که درآید ایگونه به هایش

 فزودها ارزش و اثربخشی [11].دهد  نشان واکنش هاکنش برابر
 افزوده شارز و اثربخشی گرو در هاسازمان برای راهبردی مدیریت
 کنترل و راهبردی اجرای راهبردی، ریزیبرنامه یعنی آن ارکان

 از هینهب استفاده و کارگیریهب از تابعی خود که است راهبردی
 ها،دلم رویکردها، از حداکثری جستنبهره در مناسب شناسیروش
-می هاآن جایهناب و جاهب کاربرد تمایز و متنوع ابزارهای ها،روش

  [5].باشد 

 از که است مدیریت در نو رویکردهای راهبردی از مدیریت
 امور ی،یاببازار چون متعددی عوامل میان هماهنگی ایجاد طریق
 و وسعهت و تحقیق ،(عملیات)تولید  مدیریت، ،(حسابداری)مالی 
 یتموفق به دستیابی در سعی ایرایانه اطالعات هایسیستم
 .دارد سازمانی
 منجر که اقداماتی و مقاصد دادن قرار هم کنار از مفهوم این

 برای دآن راهبر اجرای و شودمی راهبرد )استراتژی( تنظیم به
رخی از در ادامه ب .گرددمی تشکیل سازمان اهداف به یابیدست

 شود.میتعاریف مدیریت راهبردی ارائه 
 علم و هنر راهبردی ( مدیریت2002از دیدگاه دیوید )

 که است چندگانه ایوظیفه تصمیمات ارزیابی و اجرا ،آوریفراهم
 مدیریت. یابد دست خود مقاصد به سازدمی قادر را سازمان
راهبردی  ریزیبرنامه اصلی بخش سه شامل راهبردی

 این. (1نمودار شماره)باشد می راهبرد ارزیابی و اجرا ،(آوریفراهم)
 ریزیبرنامه در. دارند متقابل و تنگاتنگ ارتباطی بخش سه

 ها،تهدید ها،فرصت خارجی، و داخلی محیط شناخت با راهبردی
 هاآن براساس و شودمی مشخص سازمان هایضعف و هاقوت

. گرددمی تعیین سازمان مختلف و راهبردهای اهداف مأموریت،
 داده تخصیص هاو راهبرد اهداف به توجه با سازمان مناب  سپس
 هدایت سازنده فرهنگی با و مناسب ساختاری در و شوندمی

 [14].درآیند  اجرا به راهبردها تا شوندمی
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 1399، تابستان 3، شماره 2دوره                                                                                   فصلنامه آمایش سیاسی فضا

 

 

 
 اجزای مدیریت راهبردی : 1شماره نمودار

یدربهار  ر  کیدربهار یار ایدربهار ی یر  مانرب

زادنا  ش  نی د   تلاسر نییع 

اه ی ولو دیا   اه شزرا نییع 

ی راخ  ی   

ی خاد  ی   

 ی  ار سا  ادها نییع 

دربهار نی د 

دربهار  ا  نا

را خاس

  هر 

یا   ی   یاه ی  ار سا

یدربهار ی یر  مانرب  ر  ک

یدربهار یار ا  ر  ک

 یا ن  ر  ک

 
 [23])؛ [6] ؛[12])مآخذ: اقتباس از 

 
 دستیابی تضمین فرآیند از است عبارت راهبردی مدیریت

. مناسب سازمانی راهبردهای کارگیریهب از ناشی فواید به سازمان
 زمانی در سازمان نیازهای با مطابق مناسب راهبرد بیان، این طبق

-مفهوم مدیریت برنامهدرهمچنین  [8].شود می تعریف مشخص

ی الگویی به مثابه ریزی فضایی باید به این نکته توجه شود که هر

ریزی و برنامه -1اند از: یک نظام، سه بخش دارد که عبارت
ارچو  و چی اصول، دربرگیرنده طراحی الگو )معماری(: این بخش

پایش و  -3مدیریت کردن الگو )اجرای معماری(،  -2فرآیند است، 

 [2].ارزیابی )معماری و اجرای معماری( الگو 
 

 
 های مدیریتیهای مهم مدیریت راهبردی با سایر روشتفاوت :3جدول شماره

 های مدیریتیسایر روش مدیریت راهبردی ردیف

 تأکید درون سازمانی برون سازمانی تأکید 1

 گیری ایستا و ثابتجهت پویا و متحول گیریجهت 2

 های جاریپیگیری برنامه پیگیری افکار نو 3

 سیستم بسته سیستم باز 4

 مدتنگری، با افق زمانی کوتاهحال بینی آیندهعمل براساس پیش 5

 های خطیبر روش تأکید مدتافق زمانی بلند نگری باآینده 6

 بعدیفعالیت تک بر نوآوری و خالقیت تأکید 7

 منطق استقرایی و تحلیلی های چندبعدی با خاصیت هم نیروزاییفعالیت 8

 از درون سازمان راهبردهاپذیری تأثیر منطق استداللی 9

 بوروکراتیک کنترل تأثیرپذیری راهبردها از محیط بیرون 10

 گیری انفعالیتصمیم از کنترل در پیش گرفتن اقدامات اصالحی پس 11

  گیرانهگیری پیشتصمیم 12

[1]))مأخذ: 

 
از این  مدیریت راهبردی فرآیندی پویاست، زیرا هر بخش

آورد: آیا باید به همین ترتیب فرآیند پرسشی اساسی را به دنبال می
 ادامه داد و یا نیاز به تغییر وجود دارد؟

ها )هم محیط داخل و هم محیط تغییر در موقعیت سازمان
نیروهای موثر در تغییر و ها، مالی آن وخیز عملکرد خارج( و افت
 ها( هستند.راهبردها )استراتژی تنظیم مجدد

گیری راج  به راهبرد و مدیریت راهبردی با تصمیم
توان سه ریزی چگونگی به اجرا درآوردن آن ارتباط دارد. میبرنامه

عنصر عمده برای آن در نظر گرفت: نخست، تجزیه و تحلیل 
نبال درک موقعیت راهبردی راهبردی که طی آن استراتژیست به د

 آوریفراهمخا  راهبرد است که با تسازمان است؛ دوم، مرحلۀ ان
ها سروکار دارد؛ و های عملی ممکن، ارزیابی و انتخا  بین آنراه

اجرای  ریزی و چگونگیدر نهایت اجرای راهبرد است که به برنامه
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شود. هرچند در عمل این مراحل راهبردی برگزیده مربوط می
گیرند. به شکل خطی ندارند و مرتبط با یکدیگر و موازات انجام می

عنوان مثال، ممکن است یک شیوة ارزیابی راهبردی با اجرای آن 
شود. به این ترتیب است که انتخا  و اجرای راهبرد شروع می

زیه و تحلیل گیرد. همچنین احتمال دارد تجتومأن صورت می

در نتیجه با اجرای آن تداخل  م باشد کهواراهبردی، فعالیتی مد
ت یخواهد داشت. از نگاهی دیگر مراحل اصلی فرآیند مدیر

نمودار )راهبردی، شامل شش گام متوالی و مستمر به شکل 
 است. (2شماره

 
 : مراحل فرآیند مدیریت راهبردی2نمودار شماره

 
 [8])مأخذ: )

 
 و تبطندمر یکدیگر به بنیادی طور به مدیریت و ریزیبرنامه

 ردیراهب روش و نگرش. شوندمی محسو  همدیگر ملزوم و الزم
 وارد میالدی 1980 دهۀ در ویژه به و سو این به 1960 دهۀ از

 زمینه نای در بزرگ تحولی و گردید ریزیبرنامه و مدیریت عرصۀ
 انتخا  و گیریتصمیم فرآیند به تحول اساس. آورد پدید

 . گرددیمباز  (ومدیریت ریزیبرنامه مغز عنوان به)  استراتژیک
 و مدیریت ناگسستنی روابط گسترة در راهبردی رویکرد

 کندمی عمل کنشبرهم و دهندهپیوند عامل عنوان به ریزیبرنامه
 صورتی به راهبرد مفهوم بنابراین. است موثر دو هر هدایت در و

 عمل مدیریت ریزیبرنامه درونی خصائل از ترگسترده ای،فرارشته
نمودار ) .دهدمی پیوند و متحول، هدایت را دو آن و کندمی

دهندة این روابط و پیوند است و جایگاه فراتر آن را نشان  (3شماره
 سازد.ریزی مشخص میدر روابط بین مدیریت و برنامه

 مفاهیم، از ایمجموعه مدیریت راهبردی و ریزیبرنامه
 مراقب بایستی هاآن به پرداختن در که است ابزارهایی و هارویه

 روش، تازگی به .بود نظری و مفهومی اشتباهات و خطاهای
 ویژهبه فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی شرایط و محیط هایتفاوت

 سازدمی ترضروری را هشدارها این توسعه، حال در کشورهای در
 بازگشت راه جدید، عصر در وسی  تحوالت علتبه ، این وجود با
 کردن عمل و پذیرفتن جز ایچاره و شده بسته کهن هایروش به
 .است نمانده نو هایشیوه به

 
 ریزی و مدیریت: پیوند راهبرد با برنامه3نمودار شماره

 
 

شرح خدمات برنامه آمایش استان چارچوبی است برای 
گیران، گذاران، تصمیمبرقراری تعامل سازنده بین سیاست

اندرکاران نظران، پژوهشگران و کلیه دستریزان، صاحببرنامه
توان با سازوکاری هها با یکدیگر به نحوی که بتوسعه استان
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های مشترک دست یافت بدون آنکه ماهنگ به دیدگاهمناسب و ه
و نقصان شود. این شرح   خالقیت و نوآوری دستخوش رکود

های بخش است که هرکدام به یکی از کارگروه 10خدمات شامل 
ها موضوعی تشکیل شده در مرکز، اختصاص دارد. عناوین بخش

استان با عناوین فصول مطالعاتی در شرح خدمات برنامه آمایش 
 هماهنگ است:

زیستی استان؛ تحلیل و ارزیابی موقعیت طبیعی و محیط -1
تحلیل -4تحلیل اقتصادی؛  -3تحلیل اجتماعی و فرهنگی؛  -2

مالحظات  -6توصیف و تحلیل پیوندها؛  -5ساختار فضایی؛ 
مدیریت آمایش -8نگری؛ بینی و آیندهپیش -7امنیتی؛  -دفاعی

-تلفیق و جم  -10غرافیایی؛ سیستم اطالعات ج -9سرزمین؛ 

 بندی؛
ی پایدار در صدد که با عنایت پارادایم توسعهاین پژوهش 

رویکرد یک با های مردم، فضا و فعالیت توانشگیری از بهره
فول مغیکپارچه که در شرح خدمات کنونی آمایش سرزمین ایران 

و  باشدمیدر یک نگاه سرزمینی ها آنپیوند میان در صدد  مانده
اندرکاران توسعه آمایش سرزمین ایران به رود که دستانتظار می

 این بعد مهم توجه ویژه نمایند.
مبانی در پایان این بخش مدل مفهومی پژوهش با عنایت 

 .(1شماره  شود )شکلنظری پژوهش آورده می
 

 مدل مفهومی پژوهش :1 شماره شکل

 
 (نگارندگان منب :)

 

 گیریبحث و نتیجه -3

، اجرا و ارزیابی تصمیمات آوریفراهممدیریت راهبردی هنر و علم 
ای چندگانه است که سکونتگاه را قادر می سازد به مقاصد وظیفه

-خود دست یابد. مدیریت راهبردی شامل سه بخش اصلی برنامه

باشد. این سه (، اجرا و ارزیابی راهبرد میآوریفراهمریزی راهبردی )
ریزی راهبردی با بخش ارتباطی تنگاتنگ و متقابل دارند. در برنامه

ها و ها، قوتها، تهدیدشناخت محیط داخلی و خارجی، فرصت
ها مأموریت، شود و براساس آنهای سازمان مشخص میضعف
گردد. سپس مناب  یو راهبردهای مختلف سازمان تعیین م اهداف
و داده ها تخصیص و راهبرد نتگاه و سازمان با توجه به اهدافسکو

شوند تا در ساختاری مناسب و با فرهنگی سازنده هدایت می

راهبردها به اجرا درآیند. در مرحله ارزیابی راهبرد، تغییرات احتمالی 
یت، ها و مأمورعوامل تأثیرگذار داخلی و خارجی و اثرات احتمالی آن

شود. همچنین نحوه انجام هر کدام از ها بررسی میاهداف و راهبرد
و اجرای راهبرد از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار  آوریفراهممراحل 

ها گرفته و در نهایت نتایج به دست آمده و نحوه دستیابی به آن
گیرند تا انحرافات احتمالی شناسایی شده و در مورد ارزیابی قرار می

 [17].ها اقدام شود رف  آنجهت 
 یزیربرنامه تیمدیر رویکردنبود  نواتی، مباال کاتنبه توجه با 
 یداریناپا - الف بازگو نمود: شکل نیدر کشور را بد یراهبرد

قرن  می: در طول نسکونتگاهی یاجتماع -یاقتصاد یهارساختیز
 ران،یا یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس یتمام ساختارها ر،یاخ
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زا، به شدت در زا و بروناز عوامل درون یامجموعه ریتحت تاث
 یقرار گرفته است. در زمان حاضر دگرگون  یسر راتییمعرض تغ

  یکشور همراه با تحرک وس تیدر کل ساختار جمع یعیوس
-شود که سراسر کشور و تمام کانونیمشاهده م ییو فضا یاجتماع

کرده  یو نوساز یآن را دچار توسعه، بازساز یو سکونت یتیفعال یها
و   یسر راتییو در حال گذار با چنان تغ داریناپا تیوضع نیاست. ا

سکونت و  یوهیش ت،یجمع حرکات یدر عرصه یریناپذینیبشیپ
همراه بوده است که  یتیریمد التیمقررات و تشک رییو تغ ت،یفعال

و نظارت در امر توسعه را  تیهدا ،یزیربرنامه ،ینگرندهیهر گونه آ
از مجهوالت، تعارضات، احتماالت و اتفاقات ناسازگار  یبا انبوه
 ت،یجمع  یسر ییجاتوان به رشد و جابهی. از جمله مسازدیمواجه م

 یهاو مسکن، رشد اسکان و سکونتگاه نیزم یکمبود و گران
و  تیمادخ یازهاین  یرشد سر ست،یزطیمح یلودگآ رمتعارف،یغ
 ،یمال ،ی)قانون یاشاره کرد که در زمان حاضر امکانات کاف یهرفا

ها وجود نآ به ییگوو پاسخ یسامانده ی( براییو اجرا یفرهنگ
 ندارد.

توسعه: در  تیریو مد یزیردر نظام برنامه یناهماهنگ -  
و مقررات و  نیاز قوان یانبوه جیگذشنه به تدر شش دههطول 

به  رانیمرتبط با توسعه در ا ینهادهاها و از سازمان یامجموعه
در  یشکل گرفته است که هر کدام به نحو یصورت مجزا و مواز
کشور دخالت  سکونتگاهی تیریو مد ریزیبرنامهسرنوشت تحوالت 

. مانند تغییر وزارت جهاد سازندگی به وزارت جهاد کشاورزی، دارند
ادغام دو  ها،ها و دهیاریگیری بنیاد مسکن، قانون شهرداریشکل

 وزارت راه و ترابری و مسکن به راه و شهرسازی و ....
ها گونه که کم و کیف این قوانین و تشکیالت ناظر بر آنآن

، در اختیار ریزی فضاییبرنامهبه دهد، وظایف مربوط نشان می
های مختلفی قرار دارد که اغلب تاب  وظایف نهادها و سازمان

ها وجود ندارد و بسیاری ینمیان ابخشی هستند و هماهنگی الزم 
 شوند. رو میموارد با تعارض و اختالف روبه

مشکالت حقوق مالکیت و مقررات کاربردی زمین:  - پ
 ر قوانین و مقررات مربوط به حقوقنارسایی، کمبود و ناهماهنگی د

، به ویژه اشکال سکونتگاهینظارت بر اراضی  یمالکیت و نحوه
یکی از عوامل اساسی در  متولیان مختلف لف مالکیت و انواعمخت

های ها و سرانهو عدم تحقق کاربری ایتوسعههای ناکامی طرح
 سکونتگاهی ایهای توسعهد. در طرحآیها به شمار میپیشنهادی آن

، محتوای کالسیکریزی تب  پیروی از الگوی منسوخ برنامهایران، به
، «کاربری زمین ینقشه»کاربری زمین معموال به تهیه  یبرنامه

-محدوده می« بندیضوابط منطقه»و « های کاربریجدول سرانه»

گردد و کمتر به ابعاد اقتصادی، محیطی، حقوقی و اجتماعی استفاده 
شود. این در حالی است که تحقق توسعه از زمین و فضا توجه می

محکم در زمینه  د قوانیناول به وجو یدر درجه فضاییپایدار 

استفاده بهینه از اراضی در مناف  عمومی و نظارت بر اقتصاد زمین و 
 ساختمان نیاز دارد.

 یزیرو برنامه سکونتگاهی تیریمد یادهایضعف بن - ت
-برنامه اراتیاخت شیافزا ،یراهبرد یهااز اصول برنامه یکی :یمحل

است. در  یمحل یهاو ارزش ازهایبه ن ییو پاسخگو یمحل یزیر
 یو شوراها ها، دهیاریهایزمان حاضر، اگر چه نقش شهردار

ی و شهر تیریمد ی، به عنوان ارکان اصلو روستا شهر یاسالم
به  یول ر شده استتفعال یو عمران محل عهدر عرصه توس ،روستایی

متمرکز  تیریدار مدشهیو وجود سوابق ر یفقدان تجربه کاف لیدل
 یزیردر برنامهو روستایی  یشهر تیریمد گاهیهنوز جا ،یدولت
 است.  امدهیو قانونمند در ن نهینهاد یبه صورت یمحل

مشارکت در توسعه و عمران  یادهایضعف بن - ث
 انیمشارکت م ندآیاصوال بر فر یراهبرد یزیر: برنامهسکونتگاهی

 ،یبخش عموم ،یش دولتخ)ب سکونتگاه اتیتمام عوامل مؤثر در ح
( استوار یمردم یهاو تشکل یاحرفه یهاتشکل ،یبخش خصوص
و اقدامات مربوط به  هازهیانگ رانیا یکنون طیاست. در شرا

که  شودینو محسو  م یدهایپد یریپذو مشارکت ییجومشارکت
 یو فرهنگ الزم است. در روال کنون التیتشک ات،هنوز فاقد مقرر

فضایی  یهان در طرحآمشارکت  یو نحوه ینقش بخش خصوص
در اغلب  لیدل نیاست و به هم و مشخص نشده فیتعر یبه درست

. ردیگیقرار م ین در تعارض با اقدامات بخش عمومآموارد اقدامات 
ها در طرح هیفقط موظف به ته یاحرفه یهاتشکل نیهمچن

-میدر تصم یاند و نقش چندان مؤثرهمسان یچارچو  قراردادها
و نظارت بر عهده ندارند.  یریگیپ ،ییاجرا تیریمد ،یساز

 ینیهنوز دوران جن زین یردولتیغ یهاو سازمان یمردم یهاتشکل
در  یفعال ینقش ندتوانیرانند و در زمان حاضر نمذگ یخود را م

 [13]. ریزی ایفا کنندمدیریتی برنامه ندآیفر
در شرح خدمات آمایش یک  در پایان بایستی اشاره کرد که

ست، سرزمین اختصاص داده شده امایش فصل به مدیریت آ
زی، پایش، رهبری و اجرا کشیده ریناخودآگاه ذهن به سمت برنامه

این فصل حکایتی دیگر را دهنده های تشکیلشود اما بخشمی
دهنده این های تشکیلبخش (4جدول شماره)نماید در بازگو می

فصل نشان از این حکایت دارد که در فصل مدیریت آمایش 
ت، توسعه ظرفیت و ابعاد یشرح خدمات بیشتر به ظرفسرزمین 

ظرفیت در سه سطح سیستم، سازمان و فردی اشاره دارد هر چند 
زیربنای مدیریت هر سرزمین  ،فیتنباید غافل شویم که توسعه ظر

تواند نتایج خوبی را داری از ظرفیت زمانی میبرباشد اما بهرهمی
ی داشته باشد در واق  در پنشان دهد که پایش، بازنگری و اجرا را 

جرای برنامه الزم و ملزوم یکدیگر های مدیریت برای اتمام مولفه
توان ریزی راهبردی میمدیریت برنامههمچنین برای  د.هستن
شناختی، جمعیتی، توان بومهای اقتصادی، ها و مدلتکنیکبر افزون
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ها از بندی سکونتگاههای اندازه و نظام سکونتگاهی و رتبهمدل
ریزی راهبردی مانند مدل تجزیه و تحلیل سوات، های برنامهمدل

های همسو با میتنزبرگ، پورتر، برایسون، دیوید و دیگر مدل
 آن کمک گرفت.ریزی برای مدیریت برنامه

 
 مدیریت در شرح خدمات هدهندهای تشکیل: بخش4جدول شماره

 آمایش

 مدیریت دهندههای تشکیلبخش ردیف

 مقدمه 1

 تعاریف و مفاهیم 2

 ظرفیت چیست؟ 3

 توسعه ظرفیت چیست؟ 4

 ارزیابی ظرفیت چیست؟ 5

 هاابعاد ظرفیت در چارچو  سیستم 6

 ابعاد ظرفیت در سطح سیستم 7

 ابعاد ظرفیت در سطح سازمان 8

 ، فردیابعاد ظرفیت در سطح 9

 [9])مأخذ: )
 

ها ند انساهماننها نیز سازمانتوان گفت در پایان این بحث می
ن ازماسبرند. هماهنگ ساختن در محیط در حال تغییری به سر می

 رایطشها و سو و پاسخگویی به اهداف، نیاز با این تغییرات از یک
 تحولو م از سوی دیگر نیازمند مدیریتی پویا، خالق جدید سازمان

جه یابد. در حقیقت تواست که در مدیریت راهبردی تجلی می
ر ببت به تأثیر عوامل داخلی و به خصوص خارجی فزآینده نس

نجر ها به توسعه دانش مدیریت راهبردی ممدیریت کل سازمان

 [8].شده است 
و  بردیهای انجام گرفته، مزایایی را برای تفکر راهپژوهش

ین ابه  تکاکه با ا فرآیند مدیریت راهبردی قائل است تعهد عمیق به
 د کهباش .مکنیبازگو میدر شرح خدمات را مدیریت راهبردی  ،یندفرآ

 جهت ی درهای آمایش از طراحی به اجرا نزدیک شوند و گامبرنامه
 برداشته شود. سرزمین ایرانتوسعه 
  ،سطوح مختلف مدیریت سازمان را در تعیین اهداف

 کند.هدایت و راهنمایی می
 های شناسایی و پاسخگویی به موج تغییرات، فرصت

 کند.حال ظهور را تسهیل می درجدید و تهدیدات 
 ر ی کایروق مدیریت را در ارزیابی نیاز به سرمایه و نمنط

 سازد.تقویت می
 ر کل دهای مدرن در زمینۀ راهبرد را گیریکلیۀ تصمیم

 سازد.سازمان هماهنگ می
 خود را به  سازد که موقعیت واکنشیسازمان را قادر می

 تبدیل کند. سازوضعیت کنشی و آینده
 صتی برای مداخلۀ کارکنان متخصص در تعیین فر

 آورد.عملی و بلندمدت فراهم می –گیری علمی جهت
 یان مو روح صمیمیت در  افزایی سازمانیسبب ایجاد هم

 گردد.مدیران و کارکنان می
 کند و مشکالت اساسی و راهبرد سازمان را حل می

ه کحیطی ما ضمن بهبود عملکرد، سازمان را در انجام برخورد موثر ب
 کند.با تغییرات سری  مواجه است یاری می

را آن توانایی مدیریت راهبردی در شرح خدماتمزایای مذکور 
ر دد و اشنکه به جای آنکه صرفاً پاسخگوی نیروهای رقابتی ب دارد

ها ر آند بمقابل شرایط متغییر حاکم بر خود واکنش نشان دهند، خو
 عدفا واکنش وابتکار و رهبری را به ها تأثیر بگذارند. این سازمان

 دهند.ترجیح می
کان ی مهم دیگر املفهؤمچنین در مدیریت راهبردی سه هم

 [1].دهد مردم و شفافیت را بیشتر نشان می مشارکت
 که شود. تعیین این ها باید مشخصمسئولیت: مسئولیت

 دهر عهبیابی ریزی اجرا، نظارت و ارزگذاری، برنامهمسئولیت سیاست
 چه کسانی است؟

 دم پاسخگویی: تعیین اینکه مسئولیت پاسخگویی به مر
 انیکسنظر به اینکه انجام صحیح و کیفیت خدمات بر عهده چه 

 هایمندی و تشخیص انتخا  گروههست؟ در واق  آنالیز رضایت
 هدف.
 ود،عملکرد: تعیین اینکه وظایف چگونه باید انجام ش 

ت ف دساتوان به اهدچگونه میها چه باید کرد و ای بهبود آنبر
 ها.مدپیا یج وانگیزشی و واکاوی نتا هاییافت؟ در واق  ایجاد زمینه

ی مامتموفقیت در رویکرد مدیریت راهبردی، مستلزم مشارکت 
های برنامه آوریفراهمیند فرآکارکنان رده باال و رده پایین در 

 د بهویکررباید به این راهبردی سازمان است. به عبارت دیگر، می

 [8]. کردنگاه  مثابه رویکردی مردمی
ریزی ریزی و برنامهکردی نو در برنامهمدیریت راهبردی که روی

شود که تا حدود زیادی محصول خرد جمعی و فضایی، محسو  می
تجار  جامعه بشری است و هدف نهایی آن نیز تأمین توسعه پایدار 

ی سکونتگاه و پهنهو اعتالی کیفیت زندگی برای همه شهروندان 
سرزمینی است که با توجه شرایط محیط درونی و بیرونی بر 

گذاری در یک پیوند مراتب سطوح سیاستمشارکت و سلسله
پذیری توان کند که این نوع نگاه نرمشاری میدوسویه پافش

آورد. در برای هر سکونتگاه را به ارمغان می سازگاری با شرایط ویژه
-زیاد و سری  جوام  کنونی برای تصمیم گری خیلیشرایط کنش

 های مبهم و ناآشکار این سکونتگاهسازی و آیندهگیری و تصمیم
کارها و تالش در ساماندهی  بدون اندیشه راهبردی شاید بیشتر

انداز دوراندیش از ها به شکست بیانجامد. با توجه به چشمسکونتگاه
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دی موقعیت کنونی، ریزی راهبرتوان گفت مدیریت برنامهآینده می
سازد و بر نقشه راه آینده دلخواه سکونتگاه و یک کشور را آشکار می

انجام این مهم انجام ای برای گرا و یکپارچهی کلها برنامهپایه این
رزش چنین مدیریت راهبردی در گرو اثربخشی و اگردد. هممی

 ریزی راهبردی، اجرای راهبردی وافزوده ارکان آن یعنی برنامه
کارگیری و استفاده بهینه از هکنترل راهبردی است که خود تابعی از ب

ها، جستن حداکثری از رویکردها، مدلشناسی مناسب در بهرهروش
های درونی تر از ویژگیای، گستردهها به روش فرارشتهروش
و تحلیل راهبردی باشد که نخست، تجزیه ریزی مدیریت میبرنامه

به دنبال درک موقعیت راهبردی سکونتگاه ریز که طی آن برنامه
های آوری راهاست؛ دوم، مرحلۀ انتخا  راهبرد است که با فراهم

ها سروکار دارد؛ و در فرجام عملی شدنی، ارزیابی و گزینش میان آن
اجرای راهبردی  ریزی و چگونگیکه به برنامه اجرای راهبرد

ی عنایت پارادایم توسعهکه با باشد. این پژوهش ده وابسته میبرگزی
با یک  های مردم، فضا و فعالیتتوانش گیری ازپایدار در صدد بهره

رویکرد یکپارچه که در شرح خدمات کنونی آمایش سرزمین ایران 
-ها در یک نگاه سرزمینی میمغفول مانده در تالش پیوند میان آن

 اندرکاران توسعه آمایش سرزمینرود که دستباشد و انتظار می
توان گفت ایران به این بعد مهم توجه ویژه نمایند. همچنین می

نگری به نگری، پویانگری و آیندهریزی راهبردی با نگاه آیندهبرنامه
توان به اهدافی مانند کارایی و سکونتگاه و فضای حاکم بر آن می

گرایی، تفاهم و اثربخشی سکونتگاه، مشارکت شهروندان، محلی
ها پذیری ساکنین و سکونتگاه و نوآوری آنعطافتعهد، عقالنیت، ان

ها عملکرد بهینه سکونتگاه، پاسخگویی شهروندان و که پیامد آن
های محیط، مسئولیت نهادی، سازمانی و شهروندی، دگردیسی

گری و افزایی نهادی و مکانی، تسهیلبوم، همبسیار زود با زیست
 باشد.ها میمانند این
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