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عنوان طرح پژوهشي:  -1-1
 ريزيو نظريه برنامه ريزي در جهانسير تطور برنامه

مدير طرح پژوهش -1-2

 پرويز اجالليحسين دكتر  نام و نام خانوادگي:

 دكتر فيروز توفيق پژوهشي: ناظر طرح ريزي برنامهموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و  كارفرما:
 29/12/1386 تاريخ پايان پروژه:                                        1/6/1385 تاريخ شروع پروژه: -1-3
 

 مدارك موجود: -2

 )Wordنسخه ديجيتال (            گزارش نهايي مكتوب            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 )Wordنسخه ديجيتال (            مقاله            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 

 كليات طرح پژوهش: -3
 ريزيو نظريه برنامه ريزي در جهانسير تطور برنامه: عنوان 
 :ريزي آمايش برنامه جمله ازريزي در جهان و تحوالت برنامه هادگاهيدريزان ايران از لزوم اطالع كافي برنامه مساله تحقيق

 سرزمين
 ريزي در سه دهه اخير با توجه به ديدگاه آمايش سرزمينبررسي تحوالت نظريه برنامه :هدف 
 1384تا  1320) يالديم 2005تا  1950( :قلمرو زماني 
 جهانمنتخب كشورهاي  :قلمرو مكاني 
 :تحليلي -تاريخي روش تحقيق 
 :ندارد مدل مورد استفاده 
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 پيوست:

  R.R.RE02.038 كد مستند:

 5از 3 شماره صفحه: 
 :خالصه فصول  
 »ريزي اقتصاديتجربه و ميراث برنامه«عنوان  بافصل اول  -

 .مورد بحث و بررسي قرار گرفته است ،ريزي جهان با تأكيد بر تعدادي از كشورهاتجربه برنامه
 »ايريزي شهري و منطقهتجربه و ميراث برنامه« عنوان بافصل دوم  -

سپس  شده،اي پرداخته ريزي شهري و منطقهگيري و تغيير در تفكر برنامهي شكلهاشهيربه بررسي ماهيت و در اين فصل 
و چشم اندازهاي  هاشيگراريزي شهري در جهان صنعتي و شده و وضع كنوني برنامه ارائهريزي شهري در جهان تجارب برنامه

 آتي آن مورد تحليل قرار گرفته است.
 »ريزي فضاييبرنامهتجربه و ميراث «فصل سوم با عنوان  -

در بخش . شده استزيست، عدالت و چيدمان توسعه پرداخته ي آمايش سرزمين شامل محيطهاشهيرو  تعاريفابتدا به بررسي 
سپس گرفته، يافته شامل ژاپن و اتحاديه اروپا در حوزه آمايش سرزمين مورد بررسي قرار بعدي تجربه كشورهاي توسعه

آتي آمايش  اندازچشموضع كنوني و  سپس. نداتوسعه شامل كره جنوبي و چين بررسي شدهدرحالتجربيات كشورهاي 
 .سرزمين بررسي شده است

 »ريزي و انواع آنشناخت نظريه برنامه«فصل چهارم با عنوان  -
بررسي مورد طور اجمال ريزي بهتطور نظريه برنامهسپس پيدايش و  وپرداخته ريزي در ابتدا به مفهوم تئوري و نظريه برنامه

 .شده است ارائهگيري ي و نتيجهبندجمعبخش بعدي است و در آخر  ريزيبرنامه يهاهينظرشناسي گونه. استقرار گرفته 
 »ريزيموضع سنتي در نظريه برنامه«فصل پنجم با عنوان  -

 .پردازديمريزي دو رويكرد خُردگرا و سيستمي برنامه توضيحاين فصل به 
 »نقد موضوعي موضع سنتي«فصل ششم با عنوان  -
ريزي ارتباطي، ريزي وكالتي و مشاركتي، برنامهاقتصاد سياسي و ماركسيزم، برنامه: از شش موضع سنتي شامل ريزيبرنامهنقد 

 .استقرار گرفته بررسي مورد  جديدراستبرنامه ريزي ريزي و برنامه فرهنگپراگماتيزم و پسامدرنيزم، نهادگرايي و 
 »نقد روشي موضع سنتي«فصل هفتم با عنوان  -

ريزي برنامهساز و ريزي هماهنگ، برنامهارتباطيريزي ريزي استراتژيك، برنامهبرنامه شاملريزي ي برنامههاروشبه نقد  فصلدر اين 
ريزي ريزي و برنامهي در برنامهطيمحستيزي اجتماعي و هاحسابي، ريگميتصمي هاهينظرسپس و پرداخته چارچوبِ گذار 

 اند.بررسي شده ،فضا
 »ريزي امروزدر برنامه نبايدهابايدها و « با عنوانتم فصل هش -

سپس  وشده ريزي در حوزه فرهنگ، اقتصاد سياسي، قلمرو و سطح سازمان پرداخته نظري برنامه مسائلدر اين فصل به 
 .مطرح شده است ستيزطيمحريزي، بازار و دولت و مباحث برنامه

 »يي براي ايرانهادرسنتيجه و « با عنوان نهمفصل  -
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      1393/6/9 تاريخ:

 پيوست:

  R.R.RE02.038 كد مستند:

 5از 4 شماره صفحه: 
رويكرد  9ريزي و تحوالت آن در سه پارادايم و تحوالت آن پرداخته شده، سپس برنامهجهاني و  ريزيبرنامهدر آغاز به محيط 

 شده است. ارائهريزي ايران يي براي برنامههادرس تينها درمطرح و 
 نتايج:

. باشنديم) ريزي دموكراتيكريزي جامع و برنامهريزي بخشي يا كالبدي، برنامهبرنامه(يم اريزي شامل سه پارادالگوهاي برنامه
ريزي، شناسي برنامهتهيه برنامه، روشريز، آماج برنامه، دامنه برنامه، فرآيند ريزي، برنامهبرنامه، برنامه( كرديرو 9كه هركدام 

 .رنديگيمرا در بر ) سطح برنامه و فرآيند اجرا
توصيه  "ريزيفرهنگ برنامه "ريزي دموكراتيك با استفاده از مفهوميا پارادايم برنامه رويكردريزي ايران استفاده از برنامهبراي 

تعداد و تنوع  -1 از: اندعبارتريزي كننده فرهنگ برنامهعوامل تعيين. است شدهجان فريدمن مطرح توسط كه  شوديم
نقش و  -3 ياسيسميزان مدارا و تحمل نظرات مخالفان  -2 ينسبريزي و قدرت و اختيارات يافته با برنامهي سازمانهاگروه

سطح تحصيالت كارگزاران  -6 يبوروكراسساختار و عملكرد  -5دسترس ميزان اطالعات در  -4 يخصوصي بخش هايژگيو
 .گيرينظمي موجود در نظام تصميمميزان اغتشاش و بي -7

 

 واژگان كليدي: -4

 ،دموكراتيكريزي برنامه ،ريزي بخشيبرنامه ،ريزي جامعبرنامه ،اقتصادي ريزيبرنامه ،ريزيبرنامه نظريه ريزي،برنامه
 ملي ريزيبرنامه

English Planning, Theory of planning, Economic planning, Comprehensive planning, 
Democratic planning, National Planning

 

 هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5

 يزيرفرهنگ برنامه "ريزي مشاركتي با استفاده از مفهوم، استفاده از پارادايم برنامهشدههيتوصريزي ايران آنچه براي برنامه
 است. "ريزي)نسبت به برنامه هانگرشنهادي و  آرايشدر  ها(تفاوت

ي مختلف به شرح هاحوزهدر  "ريزيايراني برنامه پارادايم"براي  هاهيتوصريزي، برنامه رويكردهايي اصلي از هانهيگزبر اساس 
 :است شدهائهراذيل 

 :ماهيت برنامه -1

 در سطح جامعه درباره اهداف و استراتژي برنامه شركت دادن مردم در برنامه توسعه از طريق ايجاد گفتگوي وسيع 

  ي به سمتي كه اهداف برنامه، تبديل به اهداف مردم و جامعه شودزيربرنامهحركت تدريجي نظام. 
 :آماج برنامه -2
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      1393/6/9 تاريخ:

 پيوست:

  R.R.RE02.038 كد مستند:

 5از 5 شماره صفحه: 
  ي زيربرنامه، استفاده از ترمناسبروش . بخش اقتصادي نيست مشتمل بربرنامه، فقط و هدف در شرايط امروزه آماج

 .باشديم، كنديمنيز توجه و مناطق جغرافيايي فضا به آمايش كه 
 :دامنه برنامه -3
 يا  "موضوع محور"به جاي آن ي جامع مخالف بوده و زيربرنامهبا  برنامه ريزي در جهان، امروزينهاي  پارادايم

به عبارت روش تر به جاي ديدگاهي كلي به موضوعات اولويت دار براي تحرك بخش پرداخته  .هستند "محوراجتماع"
 و يا بر مشاركت اجتماعي در برنامه ريزي تاكيد دارند.

 :سطح برنامه -4
  عمودي و از  صورتبه هاشهرستانو  هااستانبخشي، شعبات خود را در  يهاخانهوزارتقالب  دردستگاه متمركز دولت

از سطح ملي مشكل ساخته  ترنييپارا در سطوح  "يبخشانيم"لذا هر نوع هماهنگي . باال به پايين گسترش داده است
در قالب قانون  هاگيريكه نوعي عدم تمركز ماليم در تخصيص اعتبارات و تصميم كنديمشرايط كشور ما ايجاب . است

 .ريزي چند سطحي خواهد بوداي نظام برنامهاين اقدام، زمينه مناسبي بر. فراهم شود
 


