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      1393/6/9 تاريخ:

 پيوست:

  R.R.RE03.038 كد مستند:

 3از 2 شماره صفحه: 
 خالصه مديريتي:

 .باشديمريزي در جهان از جمله برنامه آمايش حاضر، بررسي روند تحوالت برنامه تحقيقاتيهدف طرح 
: ريزيبخش اول تحت عنوان كنش برنامه. مرتبط تنظيم شده است حالنيدرعدر دو بخش مستقل و  طرحبر اين اساس 

تحليل كالن شامل فصول : ريزيدوم تحت عنوان انديشه برنامهتجربه جهاني مشتمل بر فصول اول تا سوم مي باشد. بخش 
 .چهارم تا هشتم است

ريزي متمركز رايج در اين بررسي برنامه. اقتصادي در فصل اول به تفصيل بررسي شده است ريزيبرنامهتجربه جهاني 
و  رديگيمرا در بر  توسعهدرحالريزي ارشادي در كشورهاي صنعتي و برنامه طورهمينكشورهاي سوسياليستي سابق و 
 .كنديم ارائهريزي اقتصادي حال مجمل از تجربه برنامهتوصيف و تحليلي جامع و درعين

ريزي بحث از مفاهيم و رويكردهاي متفاوت غالب برنامه. شده است ارائهدر فصل دوم  ايمنطقهريزي شهري و تجربه برنامه
ريزي براي شهرها و مناطق به جاي ي پيدايش برنامههاشهيرو  هاخاستگاهاي شروع شده و در كنار آن به دقت شهري و منطقه

انديشه و عمل و تحوالت پديدارشده در  هايدگرگون. توسعه شرح داده استاقتصاد را چه در كشورهاي صنعتي و چه درحال
 .يكپارچه و در رابطه با يكديگر مورد توجه قرار گرفته استريزي به عنوان كليبرنامه

. ، در فصل سوم مورد بررسي قرار گرفته استمي باشدآمايش سرزمين معروف  عنوان بهريزي فضايي كه در ايران مبحث برنامه
ريزي فضايي در فرانسه، تجربه برنامه نيترمهمو به دنبال آن به  شده شروعبراي فضا  ريزيبرنامهمطالب از انديشه و عمل در 

 ارائهدر اين قسمت عالوه بر . ي اخير در مقياس جهاني پرداخته استهادههو انگلستان و احياي دوباره آن در  هلندآلمان، 
مي  ارائه، اندداشتهر اين زمينه ي دمؤثر يهاكوششتجربه كشورهاي اروپايي، تجربه كشورهاي كره جنوبي، ژاپن و چين كه 

 پيش بيني مي شود.آينده آن در اروپا و آسيا ، ريزيسپس ضمن تحليلي كلي از وضعيت كنوني اين نوع برنامه. شود
براي اين منظور از دو . شوديمريزي پرداخته بر پنج فصل است، به تحليل و ارزيابي كالن برنامه مشتملدر بخش دوم كه 

پارادايم (ريزي و پارادايم برنامه) ريزينسبت به برنامه هانگرشدر آرايش نهادي و  هاتفاوت(ريزي مفهوم كليدي فرهنگ برنامه
ريزي در كشورهاي مختلف استفاده شده تا تحقيق بتواند دركي كالن از برنامه) خُردگرا، پارادايم جامع و پارادايم مشاركتي

اي است، پرداخته و اهميت ريز معتبر منطقهريزي كه ساخته جان فريدمن، برنامهدر فصل چهارم به مفهوم برنامه .هم آوردفرا
ريزي ملل گوناگون نشان داده شده ي درست كنش برنامهگذاراستيسريزي براي شناخت، ارزيابي و برنامه يهافرهنگدرك 
ريزي كه در اقتصاد سياسي برنامه. پردازديمريزي و نقش و جايگاه دولت در آن فصل پنجم به اقتصاد سياسي برنامه. است
ي چپ و انتقادي تجلي يافته بود، در سطح كارشناسي به مسئله توازن ميان سياستگذاري اقتصادي و اجتماعي تبديل هاهينظر

تا با افزايش مسئوليت اجتماعي دولت و جامعه مدني، توازني ميان  انددهيكوش توسعه اجتماعي. در نتيجه عالقمندان شده است
اي با توجه به اينكه تمركززدايي عمدتاً مسئله. فصل ششم اختصاص به تمركززدايي دارد. به وجود بياورند سياست و علم

فاً به تجربيات مثبت و منفي موجود لذا صر، سياسي است، هيچ مدل فني و اقتصادي مورد توافق عمومي براي آن وجود ندارد
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      1393/6/9 تاريخ:

 پيوست:

  R.R.RE03.038 كد مستند:

 3از 3 شماره صفحه: 
 .كشورها در اين زمينه پرداخته شده است

و  هاهينظر مندنظاماين مفهوم كه خالصه كننده . ريزي اختصاص يافته استفصل هفتم به مفهوم كليدي پارادايم برنامه
مدل مناسبي براي  توانديمريزي ، در كنار توجه به فرهنگ برنامهشدهمطرحريزي برنامه دربارهي متنوعي است كه هادگاهيد

البته . از تنوعاتي هم برخوردار باشد توانديمنهادي كه البته در درون خود . كشور باشد هرريزي در درك و فهم نهاد برنامه
ريزي، بر برنامه پردازانهينظرواره ريزي شهري و اقتصادي و فضايي وجود نداشته اما همي يكساني از برنامههابرداشتهميشه 
ريزي در ي برنامههافرهنگو  هاميپارادا دربارهريزي از آن ميزان يگانگي برخوردار است كه بتوان كه نهاد برنامه اندبودهاين باور 

 .هر كشور سخن گفت
د، ولي در فصل هشتم تالش شده پرداخته است و رويكرد عمومي و جهاني دارنريزي در ايران برنامهبررسي اگرچه طرح به 

، هامقاله، هامصاحبهريزي و با نوعي تحليل محتواي ريزي و نظريه برنامهفرهنگ برنامه كليدياست با استفاده از دو مفهوم 
ريزي برنامه درباره 1386تا  1379ي هاسالي كه در فاصله نظرانصاحباظهارنظرهاي گروه بزرگي از  انواعو ساير  هايسخنران

كه توسط همه متخصصين  هايژگيواين  نيترمهم. ، دست يابدايرانريزي از برنامه كلي، به تصويري اندكرده اظهارنظردر ايران 
طور قانونمند كردن و تحت بر اهميت نقش دولت و ضرورت اصالح و بازسازي آن و همين ديتأكمدنظر قرار گرفته است، 

 يافته است.يي براي ايران اختصاص هادرسفصل آخر به . باشديمنظارت درآوردن آن 
ريزي مشاركتي با ، استفاده از رويكرد يا پارادايم برنامهشدههيتوصريزي ايران آنچه با توجه به نتايج تحقيق در برنامه تينها در

 .است ") ريزينسبت به برنامه هانگرشدر آرايش نهادي و  هاتفاوت( يزيربرنامه فرهنگ "استفاده از مفهوم
 


