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Aims The frequency of criticisms about the “Master Plan Model” and its long-term and almost unchanging 
persistence, despite the extensive instabilities before and after the 1979 Islamic Revolution, indicate the 
need to examine the “relationship between the planning style and the planning environment” that has 
been forgotten. The purpose of this study was to evaluate the application of this model in the Iranian 
planning environment.
Methodology In the research process, the ‘planning style’ and ‘Planning style identification device’ were 
clarified by the documentary research method. And, by the content analysis method and its relevant 
reasoning styles, the elements of two groups: “the planning environment of Iran” and “the determinants 
of, and constraints on, planning factors” that used to selecting the compatibility planning style, both of 
them elucidate the “Planning style identification device” indicators, were evaluated.
Findings The characters of “the big image” of Iran’s planning environment was: an unstable figure; 
indeterminacy future visions; a planning environment which is under control of political system and 
government structures; an unsustainable community with several Cleavages in society and a Specific 
feature that named “Iranian-Islamic” society. And also shown that the effected factors in evaluating 
planning style is: “uncertain” on ‘image’; “holistic” in ‘community image’; “wide” for ‘Scope of image’; 
“incomplete” in ‘controlling the planning environment’; “small” in ‘Relative autonomy’; “political role” 
for ‘The planner role’ and with high “internal and external planning time”.
Conclusion The suitable planning style for the Iranian planning environment: In the ‘planning approach’ 
tends to “process planning with a timing revision framework”; in the ‘Review & Evaluation’ tends to 
“Comprehensive Rational Planning” and in the ‘planning act’ tends to “normative planning”. Also it was 
illustrated the inconsistency of the Iranian planning environment with the current ‘Master Plan model’ 
and the “rational comprehensive planning” can be the suitable planning style.
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 چکیده 
و    اهداف: فراوان  کماب  یماندگار انتقادات  و  الگوی    رییتغیب  شی درازمدت 

برنامهجامع کاربستی  طرح ناپا   ران،یا  یز یردر سپهر  بر    گسترده  یها یدار یوارون 
اسالم  شیپ انقالب  از  "  گزاره  1357  یو پس  و    یز یربرنامه  وهیش  وندیپکلیدی 

کند. هدف این  است را نمایان می  مانده دور  دیاز د  که تاکنونی"  ز یربرنامه طیمح
 ریزی ایران بود. وهش ارزیابی کاربست این الگو در محیط برنامهپژ

سبک  " یها گزاره  ، یروش پژوهش اسنادکمک  به    ، در روند پژوهش  :شناسی روش 
برنامه"و    ی"ز یربرنامه کاوش سبک  روش    شدروشن    ی"ز یردستگاه  به کمک  و 

  یها شناسه ،یو استنتاج  یاسیاستدالل ق یها وهیو ش یفیصتو -ی لیپژوهش تحل
سازگار    یز یرسبک برنامه  نش یگز  یها عامل"و    "ران یا  یز یربرنامه  ط یمح" دو گروه  

نماگرها   " رانیا  یز یربرنامه  طیبا مح برنامه"   یکه  را    ی"ز یردستگاه کاوش سبک 
 . دش یابیو ارز ی بررس کند،یروشن م

ویژگیدارا  ران،یا  یز یربرنامه  طیمح  "ریتصوکالن"  :ها افته ی  همچونی    هایی 
و ساختار    یاسیس  سامانه  یرگیچ  نده؛یانداز آچشمی  روشنکینگاره؛ تار  یدار یناپا 

مح بر  شکاف  ی دار یناپا   ؛یز یربرنامه  ط یحکومت  با    ، یاجتماع  یها جامعه 
و    ،اسالمی  - یرانیا  یاختصاص  ی ما یس  ی و دارا  غیره و    ی فرهنگ  ،یاقتصاد است 

ارزنقش  ی ها عامل برنامه  ی ابیانداز در  ؛  "نگاره"   ی دار یناپا   دهندهنشان  یز یرسبک 
در مهارداشتن  "بودن  ؛ اندک"نگاره  دید  یگستردگ "  ی؛ پهناور "جامعه   نگاره"   ییگراکل
به   "زیرنهاد برنامه  ی ناوابستگ" بودن  ادیز  ؛ "زیرنهاد برنامه  یاز سو  یز یربرنامه  طیمح

برنامه"بودن  یاسیس  ؛یز یربرنامه برنامه  "زیرنقش  فرایند  بودن  بلندو  ریزی  در 
 . است یز یربرنامهکنش   ی" برون یبر زمان"و   ی"درون  یبر زمان"

  یدر راستا   ،"رانیا  یز یربرنامه  طیهمکنش با مح  یز یرسبک برنامه"  گیری:نتیجه 
با  ا ی)پو  یند یفرا  یز یربرنامه"به    ی"ز یربرنامه  کردیرو"   دار مانز   یها چارچوب( 

راستا  ؛ی"بازنگر  ارز  یبررس"   یدر  خردمندانه  یز یربرنامه"به    ی"اب یو  در    " جامع  و 
 رفته،همروی  دارد و  شی گرا  ی"هنجار   یز یربرنامه"به    "کردنیز یربرنامه"  یراستا 

ناسازگار   ادشدهی   ی ها شیگرا و  ی کنون  "جامعطرح  یالگو "  ی نشانگر    یها یژگیبا 
سازگارترین    تواندیم"  جامع خردمندانه  یز یربرنامه" است و    رانیا  یز یربرنامه  طیمح

 . باشد رانیا یز یربرنامه طیمح  یها یستگی راستا با با هم یز یرسبک برنامه
 یز یربرنامه   ،یز یرجامع، سبک برنامهطرح  ،یشهر   یز یربرنامه  ،یز یربرنامه  طیمح  : ها کلیدواژه 

 جامع خردمندانه
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 مقدمه

به    یاقتصاد  یهانهیزم   شیپنداشت که پس از گرا  نگونه یا  توان یم 

. افتندی  یر یگچشم  یانپرتوافش  یز یربرنامه   یهاهی، نظرشدنیصنعت
که بسته به    دشآشکار    یار یبس  یهاهیو نظر  هادگاهیاز آن زمان د

)دیدمان  ،ینیبجهان شرا(هامی پاراداها  آماج،    طی،  مکان،  و  زمان 
»کسان و  م   یاهداف  دنبال  را  آن  و  کردند«،یکه  را    ژهیکاربرد  خود 

جامع«   یز یربرنامه   ی»الگو  نشیگز   یکرد. گذشته از چگونگ  انینما
ا برنامه  رانیدر  همسنگ   ,.Ajlali et al]  یکالبد-یبخش  یز یرکه 

»طرح   است  [383 :2017 به  ماندگار   زبانزد  ع«جام و   یشده؛ 
وارون   ران،یا  یز یرآن در سپهر برنامه  رییتغیب  شیدرازمدت و کماب

ناپا اسالم  شیپ  گسترده  یهایدار یبر  انقالب  از  پس  ، 1357  یو 
و   هاپژوهشامروزه    گرچهاست. ا  ختهیرا برانگ  یار یبس  یهاپرسش

  وهی ش  ی»سازگار   نهیزم   در  یست ولادر دسترس    یار یبس  یهاداده
فراهم درخوری    ژوهشهنوز پ  ران«یا  یز یربرنامه   طیبا مح  یز یربرنامه
  یادشده،  یالگو  از کاربست  هگذشت هفت ده  با  است. اکنون  نشده

می دگردیسیدیده  که  دگرگونیشود  و  گسترده  ها   ینهزم   درهای 
شهری  برنامه برنامهجهان  ریزی  دگردیسی  در  چندانی  ریزی نقش 

به باور   و  [Mosavi & Rafieian, 2005]شهری ایران بازی نکرده  
از جای  ،اندیشمندان  بسیاری  با    که  هاطرح  نیا  به  آغاز  همان  از 

 ,.Husseinzadeh Dalir et al]دند  رو شه روب   فراوان  یانتقادها

به  [2011 نظرتاکنون،  ساختار   هیجز   ,Majedi]  یراهبرد-یطرح 

اقدامات    رهیچ  دگاهینشده و دفراهم  یبوم   یاهینظر  ای  دگاهید  [2013
کشورشهر   یز یربرنامه پایهجامع  طرح  یالگوهمچنان    ،ی   هایو 

  ی عال  یشوراها و تجویزهای  سازوکارها، دیدگاهاز    آن نیز برآمده  ی نظر 
های دیدگاهاز  است که اگرچه بیشتر آنها    رانیا  یو معمار   یشهرساز 
  [Habibi et al., 2011]  گیردمیسرچشمه    یجهان  یشهر   توسعه

که    آنجا  . ازاندآفرینی چندانی نداشتههای روزآمد، نقشولی دیدگاه
سال»طرح  یالگو در  و  - یساختار   »طرح  یالگو  ریاخ  یهاجامع« 

بوده، مسائل و موضوعات    رانی ا  یشهر   یز یربرنامه  یمبنا  «یراهبرد
کانونی  جامع«  به سمت »طرح  شی کماب  ی(، همگ یانتقاد)شده  مطرح

از برخی  شهر   یاهشهی ر  است.  متمرکز    تیر یمدمانند    یمشکالت 
باال و    یز یربرنامه  ،یدولت و   نفعیذ  یهانقش گروه  گرفتننادیدهاز 

پتخصص بودن   ,.Sarvar et al]  زانیربرنامه  یشنهادهای محور 

  یز یربرنامه  یکنش کنون»  ییروا  بررسی  یرا برایی  هاشناسه  [2015
ناهم  انینما  ی«شهر  و  »مح  آن  یی سوساخته  با    ی ز یربرنامه  طیرا 

م   ران«یا شناسه.  دهدینشان  دیگر  نظریهاز  دگرگونی  در  ها،  ها 
و    یاقتصاد  ،یاسیس  ،یاجتماعهای  ها و سنجه وابستگی به شناسه

که بایستگی    [Allmendinger, 2008: 35]است    نمکا  یفرهنگ
برنامه شناسهپیوند  و  برنامه ریزی  محیط  برجستههای  را  تر  ریزی 

که از  ی است  نکسا  نیاز نخست  [Faludi, 1970]  یفالود  کند.می
ریزی«  های محیط برنامه»شناسه  و  کرد   ادی  «یز یربرنامه  طی»مح  گزاره
هنجارها و  .  2؛  آهنگ توسعهرده و شتاب.  1)عنصر(    هیکارما  6  را در

ی؛  ساختار نهاد.  4؛  و ساختار حکومت  ی اسیس  سامانه.  3؛  هاارزش
روشن جامعه  یاختصاص  یمایس.  6  درون جامعه  یهاشکاف.  5  ،  

مح  یز یربرنامه  وهیش»  یبرا  یفالوداست.    نموده با   ط یسازگار 
را    [Faludi, 1973: 187]«  یز یر»سبک برنامه  گزاره  ،ی«ز یربرنامه
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 ی هاابزارها و مدل  کردها،یروی از  اختهیآم   تواندیبرده که م   کار  به
با    یز یربرنامه که  کالن  گر یکدیباشد  با  سهدفو  ،  هااستیها، 
اند.  موردنظر سازگار شده  یز یربرنامه  طیو مح  یز یربرنامه   یهاهدف

 ی« ز یربرنامه  یکل  کردیروکلی »  بهجن  3ی دارای  ز یربرنامهاز سویی  
ا  دنی)رس محصول  برنامه»(،  ایپو  ای  ستا یبه  ابزار  و    ی«ز یراهداف 
هنجار   دنی)رس اهداف  و  یعملکرد  ای  یبه  ارز  یبررس»(   ی«ابیو 
برنامهی  ج یتدرگسسته  اینگر  )کل  ,Faludi]  است(  یز یربودن 

ثابت در    نقشه   یز یربرنامه  وهی»ش   هایطیفدر  که    [131 :1973
خردمندانه در    امعج  یز یربرنامه  وهی«، »شیفرآیند  یز یربرنامه  برابر
در    یهنجار   یز یربرنامه  وهی« و »شیجیتدرگسسته  یز یربرنامه  برابر
در که    هاشوند. این طیفجانمایی می«  یعملکرد  یز یربرنامه   برابر

داده  1  جدول سب   پس  نیا  از  ه،شدنشان  کاوش    ک»دستگاه 
 . شود یم  دهینام  «یز یربرنامه

  شمرد یرا برمیی  هاعامل  ادشدهی  یهاهرکدام از جنبهبرای    فالودی
نقش    ایدارند    کنندهنیینقش تع  ای  ادشدهی  یهاجنبهسوگیری  که در  

  نش یگز  یهاعاملتوان  را که می  ادشده ی  یهاعاملوی  محدودکننده.  
  ری )تصو نگارهی دانست؛ ز یربرنامه طیسازگار با مح یز یرسبک برنامه
  )اندازه  طیدر مهارداشتن مح  [Faludi, 1973: 138](  ذهنی کلی

نقش  ی؛  )استقالل( نسب  یناوابستگ  ریز بر محیط(کنترل نهاد برنامه 
ی ز یربرنامه  یرونیب  یبر زمانی و  ز یربرنامه  یدرون  یبر زمان،  زیربرنامه

شده؛ شهر  که روشن  اکنون  .[Faludi, 1973: 138-178]داند  می
  یچندکاره و دارا ،یچندنقش  ،یچندوجه ه،یاست چندال یادهیپد

  یکنون  وهیش  ا یآ  [Firozi et al., 2016]آن    همانند  ییهایژگیو
دارد؟ پاسخ    یی همسو  رانیا  یز یربرنامه  طیبا مح  یشهر   یز یربرنامه

  ادشده ی  وهیش  ی تناسبیو ب  ییسوکشور، ناهم  شمندانیاز اند  یار یبس
می نشان  همک  دانشپور.  دهدرا   ,.Daneshpour et al]  ارانو 

نظر  [2017 کشورها  یهاهیکاربست  مح  گرید   یموجود    طیدر 
نم  رانیا  یز یربرنامه سزاوار    [Majedi, 2013]  ی ماجد و    داند یرا 

اعتباری بی  یهبر پاخود را  راهبردى  -ساختارى  یهانظریه تهیه طرح
رخنمون    1970دهه    لیاز اواکه به باور وی  جامع«    یهاالگوى »طرح

 .  یافته، بنیاد کرده است
پژوهش  آنجا  از برآیند  گذشتهانجام  یهاکه  سال  چند  در    گرفته 

[Habibi et al., 2011; Seyed- al hoseini et al., 2012; 
Malekpour et al., 2012; Daneshvar & Bandarabad, 

نشان    «یراهبرد  -یساختار   یها»طرح  ییسوناهم  زین  [2013 را 
همانند گذشته فراهم   شهرها  یلیجامع و تفص  یهاطرحو    دهدیم 

  ی هابازگشت به چارچوببه    زین یافته  های سرانجامشود و کوششمی
پژوهش در    نی ا  [Sarrafi et al., 2014]  انجامیده استجامع  طرح
 یو واکاو  ی و براساس بررس  "به مشکل موجود  ییپاسخگو"  یراستا
انتقادیمسا ادبمطرح  یل  با  کشور  یشهر   یز یررنامهب  اتیشده در   ،

ارزیابی  ریزی برنامه  محیط  در  جامع«طرح   الگوی»  کاربست  هدف 
 انجام شد. ایران شهری

 
 شناسی روش 

 

 
 پژوهش   فرآیند لگوی  ( ا 1شکل  

 ریزیمحیط برنامه

 هایشناسه
 ریزیمحیط برنامه

 هایعامل
 ریزیمحیط برنامه

 ریزیبرنامه نظریه

های جنبه
 ریزیبرنامه

 ریزیرویکرد کلی برنامه
 ایستا -پویا یریزبرنامه

 ریزینگرش کلی برنامه
 گامبهگام-ریزی جامعبرنامه

ریزیهدف برنامه  
کارکردی-ریزی هنجاریبرنامه  

 نگاره
 صویر(تن)کال
آهنگ؛ هنجارها و  رده و شتاب

ها؛ سامانه سیاسی و ارزش
ساختار حکومت؛ ساختار نهادی؛ 

های اجتماع؛ سیمای ویژه شکاف
 جامعه

 دیدمان
 ریزیبرنامه

 اندازه مهار محیط

 ناوابستگی نسبی

 ریزنقش برنامه

 بری درونیزمان

 بری بیرونیزمان

 ریزیریزی سزاوار محیط برنامهسبک برنامه

 نگاره
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   1399  پائیز ،  4، شماره  35دوره                                         نامه تحقیقات جغرافیایی فصل 

ها، روش  بسته به هدف پژوهش و چگونگی دستیابی و تحلیل داده
توصیفی  پایه روش  )تحلیل  -پژوهش  با    تحلیلی  کیفی  محتوای 

در  است.  موضوع(  ادبیات  روشهاداده  یگردآور   بازخوانی   ی ها، 
 ی مورد استفاده قرار گرفت.  و پژوهش اسناد یامطالعات کتابخانه 

برای دستیابی به برآیند پژوهش، چند گام دنبال شد؛ نخست برای 
 طیمح  یهاعامل  نییو تع  "ریتصوکالن"دادن  بازتاب  بررسی، تحلیل و

تبیین    یفیتوص  روش   ران،یا  یز یربرنامه برای  رفت، سپس  کار  به 
ی و  ز یربرنامه  طیسازگار با مح  یز یرسبک برنامه  نشیگز  یهاعامل

کار    رویکرد توصیفی تشریحی به  ی"ز یردستگاه کاوش سبک برنامه"
سرانجام   و  شد،  تحل  یبندچارچوب  یبرابرده  تحل  ل،یو    ل یروش 

رو  محتوی ق  کردیبا  نت  یاسیاستدالل  مورد    یاستنتاج  یابیجهیو 
 یشده از سوهیارا  یارهایمع  ،. در فرآیند پژوهشاستفاده قرار گرفت

ی بود ابیارز  با وزن مساوی، پایه  [Faludi, 1970 ;1973]  یفالود
پژوهش برآیند  از  مقالهو  از  شماری  در  موجود  علمیهای   - های 

گیری شده و  ها بهرهپژوهشی اندیشمندان ایرانی برای تحلیل شناسه
 (.  1پژوهش مستند شد )شکل  برآیندبدین ترتیب 

بررسا  آنج  از گواه  یکه  شناسهتک  یو  یادشدههاتک  ا  ی   ن یدر 
نم )با  ایرانی    شمندانیاند  یپژوهش  یهاافته یبه    گنجد،یپژوهش 

جو در  وممکن با جست  یشد و تا جا  آوردن نام هر پژوهش( استناد
 صورت گرفت. ستهیبا یی"آزما یراست" ،شمندان یاند گرید  دگاهید
 

 ها یافته 
برنامه ادبیات  بررسی  از  که  گونه  برمیآن  نظریهریزی  های آید 

میبرنامه را  دستهریزی  در سه  )چگونگی برنامه  "نظریه   توان  ریزی" 
هایی که در هنگام  ریزی" )نظریه کردن(؛ "نظریه در برنامهریزی برنامه
هدفبرنامه به  بسته  بهریزی  هنجارها  و  برده    ها  و  میکار  شوند( 
جامع از این  بندی نمود. الگوی طرحریزی" گونهبرنامه  درباره  "نظریه

نخست است و کاربرد آن    پیوند با دستهدید در شمار الگوهای هم
سازمان برنامه برای  کنش  یافته دهی  است.  هدفمند ریزی  های 

برنامه  برای  که  داد  نشان  ساخت  ریزی پژوهش  یا  گزینش  و  کردن 
ریزی توجه شود.  های برنامه د به جنبهریزی بایالگوی مناسب برنامه

برنامه ادبیات  بررسی  جنبهدر  یا  راستا  سه  کلی"،    ریزی،  "رویکرد 
 (.  1ریزی" شناسایی شد )شکل "نگرش کلی" و "هدف از برنامه

گزینه  از  طیفی  همانند  راستا  به  هر  بسته  که  است  گوناگون  های 
ریزی را رنامهریزی، سبک و الگوی متناسب بهای محیط برنامهداده

 (.  1دهد )جدول  بازتاب می

 
 [Faludi, 1973] زیربرنامه  طیسزاوار مح یز یردستگاه کاوش سبک برنامه (1 جدول 

   ریزی( رویکرد برنامه 1راستای  

 پویا 
 ریزی ورده برنامه رویکرد/فرآ 

 ایستا 

 ریزی نقشه ثابت برنامه  فرایندی   ریزی برنامه 

 کنندههای تعیینکارمایه ناپایدار 

 )مثبت(

 پایدار تصویر )تصویر ذهنی کلی( 

 کامل  ریز بر محیطکنترل نهاد برنامه  ناقص 

 های محدودکنندهکارمایه بلند

 )منفی( 

 کوتاه  بری درونی زمان

 کوتاه  بری بیرونیزمان بلند

 ریزی برنامه ( بررسی و ارزیابی  2راستای  

 جامع خردمندانه 
 بررسی/ارزیابی 

 گام گسسته به گام 

 گام به ریزی گام برنامه  سونگر همه   ریزی برنامه 

 گرا )اتمیستی( ذره جامعه تصویر )ذهنی( )مثبت( کنندهتعیین کارمایه گراکل

 های محدودکنندهکارمایه پهنا )ُخرد( کم

 )منفی( 

 گسترده  گستردگی تصویر 

 زیاد ناوابستگی نسبی کم
 ی ز یر ( کنش برنامه 3راستای  

 ریزی هنجاری برنامه 
 اهداف / ابزارها 

 ریزی کارکردی برنامه 

 )عملیاتی(   ی کارکرد  هنجاری 

 کم ناوابستگی نسبی )مثبت(کننده تعیین کارمایه زیاد
 سیاسی ریزنقش برنامه )منفی( محدودکننده  کارمایه ساالر دیوان

تحلیل کیفی محتوای ادبیات موضوع    های پژوهش که بر پایهیافته
جامع در ایران همسنگ  دهی شد نشان داد که الگوی طرحسازمان

توان  شدن آن میاست و با روشنریزی شهری ایران شده  سبک برنامه
طرح  الگوی  امروزه"سزاواری  نمود.  ارزیابی  را  های  سبک  جامع" 

برنامه از  پهنه گوناگونی  یا کشورهای جهان ریزی در  های سرزمینی 

کاربردیافته در    ریزی جامع مانند نمونهکاربرد دارد؛ در برخی، برنامه
پایه گونهبرنامه  ایران  دیگر  برخی  در  است،  تازهریزی  مانند های  تر 

بیبرنامه مانند  برخی  در  و  همانند  و  مشارکتی، حمایتی  شتر  ریزی 
ریزی جامع خردمندانه که  های سرزمینی ایاالت متحده، برنامهپهنه
گونهمی را  آن  دانست،  برنامه  یافتهتوسعه  توان  ساده  جامع  ریزی 
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برنامه کلی"  "نگرش  دید  از  دارد.  و کاربرد  "بررسی  راستای  یا  ریزی 
برنامه )جدول  ارزیابی  طرح1ریزی"  "الگوی  را  (  ایران  کنونی  جامع" 

"برنامهتومی به  نزدیک  به بهریزی گامان  تنها  گام" دانست؛ چرا که 
ریزی همچون  های دیگر برنامهپردازد و به گامریزی کالبدی میبرنامه
رفاه،  برنامه بهداشتی،  فرهنگی،  اجتماعی،  )اقتصادی،  ریزی توسعه 

رویکرد یا  غیره(  و  رقابت  برنامهاشتغال،  دیگر  همچون  های  ریزی 
مشا نمیرویکردهای  پیشایندی  و  رقابتی  راهبردی،  و  رکتی،  پردازد 

  های ریزیبرنامه   از  برآمده  هاییافته  و  هابرنامه  افزودن  برای  همچنین
 شهری   یهابرنامه  بدنه  به  دیگر  هایدستگاه  یا  هابخش  در  شده  انجام

ریزی نیز دارای  ندارد. محیط برنامه  راهکاری  آنها،  هایریزی برنامه  و
های گوناگون  توان گزینهشدن آنها، میهایی است که با روشنویژگی
ریزی )نظریه، رویکرد، ابزار، فرآیند، شیوه و الگو( را ارزیابی و برنامه

ریزی که پیوندی بین سبک برنامهسان همگزینش نمود. بدین

ها، الگوها و غیره است  نظریه   های نظری،ها، چارچوبدیدگاه  نماینده
برنامه های ها و شناسهکنشگران، سنجه  ریزی که نمایندهو محیط 

برنامه نقش سوگیری  در  آن انداز  به  هنوز  ایران  در  )که  است  ریزی 
 ای روشن است. پرداخته نشده(، تا اندازه

نقشیافته عوامل  که  داد  نشان  پژوهش  محیط های  در  انداز 
دبرنامه که  گزارهریزی  در  موضوع  ادبیات  تصمیم"  ر  "محیط  های 

  )ترتیبات نهادی و سازمانی؛ تعیین دامنه و هدف؛ محتوی و رویه
های ریزی و پیشنهادات(؛ "محیط سیاسی" و "متغیرفرآیندهای برنامه 

های جامعه؛  گیری" )ساختار رسمی و نهادی؛ ویژگیمحیط تصمیم
" همان  یادشده،  آنها  از  غیررسمی(  عاملشناسهساختار  و  های ها 

 (.1ریزی" هستند )جدول محیط برنامه

برنامه شناسه  محیط  این    ریزی: های  تحلیل  و  بررسی  از  هدف 
 ریزی است. یر محیط برنامهتصوکالنها، دستیابی به نگاره یا شناسه

 
 (ریتصو)کالن رانیا یز یربرنامه طی( مح1398) یانداز کنونچشم (2جدول 

 ریزی های محیط برنامه سنجه 
 برآیند ارزیابی 

 زیرسنجه  سنجه 
 ای تند است. اندازه آهنگ توسعه تایابنده و شتابایران کشوری توسعه آهنگ توسعه رده و شتاب 

هنجارها و  
 ها ارزش 

 تر ها و الگوهای تازهها، نظریهریزی جامع سنتی به دیدگاهبرنامهگذار دیدمانی از الگوی  ریزی دیدمان برنامه 

 نگری های نوین آیندهگویانه به روشبینی خطی پیشگذار از پیش بینی آینده پیش 
 های اندک. پذیر با قطعیت روشن، دگرگونیای تاریکآینده تصور آینده 

سیاسی  سامانه 
و ساختار  
 حکومت 

 سیاست 
اجتماعی »رهاشده«، »روزمره« با »عدم توازن«؛ گرایش شدید به تمرکز و قدرت سیاسی؛  سیاست 

 بدون تعادل و ثبات اقتصادی و سیاسی؛ نداشتن باور به وجود نهادهای مدنی و شهروندمداری. 
 پایین و سلبی خواه، متمرکز، آمرانه و سلسله مراتبی. ابزار کنترلی از باال به تمامیت ریزی سرشت برنامه 
 نگر رویکرد بخشی بجای رویکرد کالن ریزی رویکرد برنامه 

 نقش دولت 
یافته و بدون ارتباط سیستمی  سازمان کنندهکاره بدون دستگاه هماهنگساالر، انحصارگرا و همهفن

 ریزی در سطوح مختلف بین اجزاء مختلف برنامه
 بسیار اندک  ریزی استقالل برنامه 

 ساختار نهادی 

 ریزی: زیاد.: زیاد. فشار سیاسی بر برنامهریزی جاافتادگی برنامه ریزی برنامه 

 ریزی نهادهای برنامه 
وبودجه و بنیاد مسکن انقالب اسالمی؛ خصوصی:  دولتی: وزارت کشور، راه و شهرسازی، سازمان برنامه

 غیرهو  هاهای وابسته به نهاد های مهندسی مشاور و خصولتی: شرکت شرکت 
 ریزی: دولتیبرنامه ی حرفهدهآزادی: اندک. وابستگی به دولت: شدید. سازمان ریز برنامه 

 های درون جامعه شکاف 
ملت، شکاف قومی، شکاف نسلی، شکاف جنسیتی،  -شکاف دولت  های سنت و مدرنیسم،شکاف

زندگی، شکاف دیجیتالی بین های اجتماعی نوپدید، تمایز هویتی و سبک شکاف طبقاتی، شکاف
 های اجتماعی و اقتصادی و شکاف فقرگروه

 اسالمی-ایرانی سیمای اختصاصی جامعه 

  کشور  توسعه  رده  نخست،  دارد،  زیرشاخه  دو  آهنگ«شتاب  و  رده».  1
 در   تواندمی  که  نیافتهتوسعه  و  یابندهتوسعه  یافته،توسعه)

  و(  گیرد  جای  غیره  و   مدرن-سنتی  صنعتی، -سنتی:  چون  هاییطیف
  به  رسیدن   برای  برداریگام  تندی  یا   توسعه«  آهنگشتاب»  دوم، 

و    استجامعه    از فرهنگ  یبخش  که  "هاهنجارها و ارزش. "2توسعه؛  
بازدارنده  وادارساز   تواندیم  یا  ،  باشد  ی دگونشدگرگون  یا  "ایستار" 
و    حالت" به ارزشهنجارها  راندهیآ   یسوها  برای میبازتاب    "  دهد؛ 

طرح الگوی  درازمدت  کاربست  یک  نمونه؛  همانند  ایران  در  جامع 
رخنمون   برابر  عادت  در  جاافتاده  ارزش  یا  هنجار  و همچون  یافته 

دیدگاه کاربردپذیری  و  گوناگون  دگردیسی  رویکردهای  یا  تازه  های 
دارد.  برنامه بازدارنده  نقش  "3ریزی  ساختار   یاسیس  امانه س.  و 

اندازهحکومت نقشمحل   یخودمختار   "  توانایی  و  بر  ی  اندازی 
 ا ی  یجاافتادگ  درجهی"  ساختار نهاد. "4دهد.  را نشان می   ریزیبرنامه

سویز یربرنامه  یچگونگ"  رشیپذ از  اندرکاران  دست  یکردن 
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میرا    ی"ز یربرنامه دارای  نمایندگی  که  دگرگونکند  شونده  چهار 
  بودنمنیا  ای  یآزاد  درجه  ی،ز یربرنامه  یبرا  یجاافتادگ  درجه  (ری)متغ

به   زان یربرنامه  مسیر وابستگی   ، زانیربرنامه  یبرا  یاسیس  یاز فشارها
سرانجام و    یدولت  یهابخش  گریو د  یگذار قانون   یی،ااجر   یهابخش

حرفهسازمان  وهیش است.  برنامه  دهی  "5ریزی  درون    یهاشکاف. 
همچون   یاجتماع  چندگانه   یهاشکافبه شکل  امروزه،  " که  جامعه
  ،ینییآ  ،ینژاد  ،یاجتماع  گاهی جا  ،یبرخوردار   ،یدرآمد  یهاشکاف

ب  -دولت  ،یزبان در  آن،  همانند  و  ،  شود یم   دهید  جوامع  شتریملت 
ناپایداری زمینهچندوچون  گوناگون  برنامههای  نشان  های  را  ریزی 

های یگانه یا قطعی  " ویژگیجامعه  یاختصاص  یمایس. "6دهد.  می
ویژگی مانند  جامعه  یگانه هر  می  های  بازتاب  را  آن  دهد  تاریخی 

 (. 2)جدول 
ها( ها )سنجههدف از بررسی این عامل  ریزی:برنامه   محیط   های عامل 
ی"، ز یربرنامه  یکل  کردیرو"  ریزی در سه راستایبرنامه  سوگیری  برآورد

ی"  ز یربرنامه یا کنش اهداف و ابزار و " ریزی"برنامهی ابیو ارز یبررس"
 است. 

  دارند  کننده تعیین  نقش  یا   ها که در سه راستای یادشدهاین سنجه
چنین  نقش  یا "1اند:  محدودکننده،  که  نگاره.  نامامروزه  "    با 
  یندگ یدو جستار را نما ،شده برجسته "کالنعکس "و  "اندازشمچ"

 یدار یو ناپا  یدار یپا  ندهینما  نکهیکالن، افزون بر ادر جستار  ،  کندیم 
 ی هاهیما  یزنگر یر  ای  ینگر است، کالن  یز یربرنامه  طیجامعه و مح

شود  نامیده می  "جامعه  نگاره"  و   دهدیرا نشان م   یز یربرنامه  طیمح
  دید  دانیم شود، گستردگی  خوانده می  "گستره نگارهکه "ز  یدر تراز رو  

مهار    یچگونگ  اندازه و  "،طیدر مهارداشتن مح".  2.  دهدیرا نشان م 
سو  یز یربرنامه  طیمح برنامه  یاز  راز یرنهاد  م   ی  بادهینشان    د. 
و    ستایا  یز یربرنامه"به    ی،ز یربرنامه  یر یسوگ  "مهار کامل"  به  شیگرا

به   آن،  می  "(ی)فرآیند  ایپو  یز یربرنامه "وارون  . 3یابد؛  گرایش 
 ی هایوابستگ"چون    ییهادر نقش  تواندیکه م ی"  نسب  یناوابستگ"

شده   نمایان "چند هدف اینهاد به تک هدف  یوابستگ" ا ی ی"سازمان
داشته باشد،   یانداز نقش   ی"ز یربرنامه  طیکنترل بر مح  دامنه"بر  و  

مهار  یااندازه"نشانگر   برنامه  "از  نهاد  که  بر    تواندیم   یز یراست 
دو    " دارایزیرنقش برنامه"  .4.  کار ببندد  چالش به  کی  یهاشناسه

 ی بر زمان. "5.  است  ی"اسیس  زیربرنامه"و    "ساالروانی د  زیربرنامه ی "سو
 یابیدست  یزمان انتظار برا  نهیشیب  ا ی  یزمان  یکندی"  ز یربرنامه  یدرون

داده میبرنامه    یگواه  ای  یز یربرنامه   یهابه  نمایندگی  .  6کند.  را 
گرا  ی"ز یربرنامه  یرونیب  یبر زمان" در  نقش   یز یربرنامه  شیکه 

 ا یانجام برنامه    یبه بازخوردها  یابیدست  یزمان  یبازدارنده دارد، کند
 (. 3کند )جدول را نمایندگی میاز برنامه  ییهابخش

 
 ریزی ایرانریزی سازگار با محیط برنامه های سبک برنامهبرآیند سوگیری (3جدول  

 ریزی ( رویکرد برنامه 1راستای  
 ایستا  ریزی فراورده برنامه   رویکرد /  پویا 

 1 ناپایدار 
 های وادارسازکارمایه

 - پایدار نگاره
 - کامل  مهار 1 ناقص 
 -1 بلند

 های بازدارنده کارمایه
 - کوتاه  درونی بری زمان

 - کوتاه  بری بیرونیزمان -1 بلند
 : صفر جمع 

 ریزی ( نگرش برنامه 2راستای  
 جامع خردمندانه  

 سونگر( )همه 
 گام گسسته به گام  بررسی / ارزیابی 

 - گرا ذره نگاره وادارساز هایکارمایه 1 گراکل
 - کم پهنا 

 بازدارنده  هایکارمایه
 1 گسترده  گستردگی نگاره 

 1 زیاد ناوابستگی نسبی - کم
 3:  جمع 

 ریزی ( کنش برنامه 3راستای  
 کارکردی  ها ابزارها /هدف  هنجاری 

 - کم ناوابستگی نسبی وادارساز هایکارمایه 1 زیاد
 1 سیاسی ریزنقش برنامه بازدارنده  هایکارمایه - ساالر دیوان

 2:  جمع 

 بحث 
ببودن    ش،یکماب کنش«    هینظر  نی»شکاف  بکه  و   شتر یدر 

شدنی  حذف کامل آن،  و گویا    شود یم   دهید  یز یربرنامه   یهاگفتمان

  دهندهبازتاب  [Fainstein & DeFilippis, 2012: 13]  نیست
  دهندهبازتاب  و همچنین  یو انجام   ینظر   یساختارها  نیب  یناسازگار 

شکاف  های  یکی از ریشه.  استآن دو    یهاکارکردها و هدف   ییجدا
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کنش  هینظر  نیب نظر  نشیگز  تواندیم   ،و  ند  هینادرست    دن یو 
پ  یز یربرنامه  طیمح  یهایستگیبا دو    یهاهیکارما  به  تر شیباشد. 

سبک    نشیگز  یهاو »عامل  «یز یربرنامه  طیمح  یهاگروه »شناسه
به   نجا،یپرداخته شد. در ا  «یز یربرنامه   طیسازگار با مح  یز یربرنامه

هرکدام برنامه   چندوچون  محیط  در  آنها  ایراناز  پرداخته ریزی   ،
 . شودیم 
شتاب.  1 و  توسعه:  رده  کشورها  ردهآهنگ  شمار  در   یکشور 

و    [Husseinzadeh Dalir et al., 2012]  ابندهیتوسعه است 
اسنشتاب از  گذشته  را  توسعه  میآهنگ  جهانی  تحلیل  اد  با  توان 
کوچک    یشهر   یها؛ پهنهدید  نی از اای برآورد نمود.  نگر، تا اندازهکالن

روستاها شهرشده،و  تازه  سنت  ی  جوامع  شمار  پا  یدر  تراز    نییبا 
ب برخ  یانیم   یشهرها  شتریتوسعه؛  شهرها  یو  استان    یاز  مرکز 

رو به توسعه و    ی ( در شمار جوامع سنتیمرز   یهادر استان  شتری)ب
.  رندیگیم   یشهرها در شمار جوامع مدرن و تراز باالتر توسعه جاکالن
ا م   نیاز  شهرهاشتاب  توان ینگاه  در  را  توسعه  کوچک،    یآهنگ 
شهرها  اری»بس در  شهرها  ،یانیم   یآرام«؛  در  و  و    ی»آرام«  بزرگ 

و  کالن دانست  »تند«  اندازهشهرها،  به  توجه  شهرها   با  جمعیتی 
توسعه  رفته؛هم یرو نظر  آهنگ  در  با  را  تحوالت    گرفتن  کشور 

سوبرساختهکنونی    یتنگناها   و  یجهان  ی،امنطقه از   ی شده 
هنجارها و  . 2؛  تند« برآورد نمود یااندازه »تا  ،جهان رهیچ یهاقدرت
پررنگارزش ارزش  ستاری ا»  سنجه  ن یترها:  و  بههنجارها    یسوها 

ا .  [Faludi, 1970]است    «ندهیآ چشم  د ید  نیاز  اسند    رانیانداز 
كشوری    را  ( ایران1404تا    1384)  سالهستیانداز بدر چشمکه    1404

می  افتهیتوسعه استدهد،  نشان  چندوچون  روشنگر  از  گذشته   .
کشور    ورا نشانه رفته    یافتگیتوسعه  ها،یر یسوگانداز  کنونی چشم

به »گذار  گام    ینهزم   درگرچه  .  است  «یافتگیسعهتو  یسودر 
،  جامع  یز یربرنامه  یلگوا  ی،شهر   ه توسع  یهاطرحسازی  فراهم 

(  ,Elyaszadeh Moghaddam]  است   چیره  ( میداپارا دیدمان 

دانستگ  توانیم   یول  [2011 دگر   ینشیپ  یهاینقش  بر    دیسی را 
به   گام  یکی.  دیکش  چشمدیدمان  در   دیدمانی«  گذار»  یهااز  که 

عمران شهر   یهاطرح  «یساز انداز»چشم و  می  یتوسعه  شود  دیده 
  را در دستور دارد  ندهیآ  یاندازهاچشم  نیتدوکه    است  «یپژوهندهی»آ

[Moghimi, 2015]    ها را هنجارها و ارزش  ایستار  توانیم بنابراین
را    « دیدمانیگذار    »دوران آینده  و    روشن، کیتار  یاندهی»آدانست 
و    یاسیس  سامانه.  3ود؛  برآورد نم   «کم  یهات یبا قطع  ر یپذیدگرگون

سال    یکشور پس از انقالب اسالم   یاسیس  ساختار حکومت: سامانه
. گذشته از  شد   «یو »اسالم  «یکالن »جمهور   دو شناسه  یدارا  1357

  وندی در پ  ؛دارد  ازیآن که به پژوهش جداگانه ن  یزندهاساختار و سا
  نیچنن یسامانه را ا ینماگرها  توانی م  یشهر  یز یربا ساختار برنامه 

داد: دچار    یاجتماع  استیس  یدارا  بازتاب  و  »روزمره«  »رهاشده«، 
برنامه  [Qarakhani, 2017]»عدم توازن«     خواه،تیتمام   یز یربا 

مراتب آمرانه و سلسله  باال    یمتمرکز،   ;Sarvar et al., 2015]از 

Sarrafi et al., 2014 & Elyaszadeh Moghaddam, 

همه  یخط  یز یربرنامه؛  [2011 دولت   ,.Sarrafi et al]کاره  و 

 Pour]نگر  کالن  کردیرو  یجاه  ب  یبخش  کردیرو  یدارا  [2014

Ahmad et al., 2006]  هماهنگ دستگاه  و  نبود  کننده 
انحصارگرا    [Zangi Abadi et al., 2013]  افتهیسازمان

[Kazemian & Jalili, 2015]  یهمچون ابزار کنترل  یز یربا برنامه  
پا به  باال  ساالر  فن  [Barati, 2006]  بازدارندهو    نییاز 

[Husseinzadeh Dalir et al, 2012]    برنامهبا و    یز یرنظام 
  ش یبا گرا  [Seyed- al hoseini et al., 2012]جدا از هم    یطراح

و نبود تعادل و ثبات    یاسیو قدرت س  یادار   ،یبه تمرکز مال  دیشد
س  یاقتصاد ارتباط    بدون   [Malekpour et al., 2012]  یاسیو 

برنامه مختلف  اجزاء  بین  مختلف  سیستمی  سطوح  در  ریزی 
[Majedi, 2013]    ی و شهروندمدار   یمدن  ینهادها  ودباور به وجناو  

مشخص جاو   ,.Malekpour et al]  یمردم   ینهادها  گاه ینبودن 

د  رفته؛همیرو  [2012 برنامه  ،یوابستگ  د یاز  کشور    یز یرساختار 
د  گرامرکز از  برنامه  با  «نگریبخش»  ،یکردیرو  دیاست؛    ی ز یرکنش 

به مرکز    شدید   ایبودجه  یوابستگ  و بان  ییو از باال به پا  هیسوکی
برنامه   «یناوابستگ  »اندازه   نیبنابرا سامانه   یز یرساختار  به   کشور 

:  ی ساختار نهاد.  4است؛  اندک«    اری»بس  یو ساختار حکومت  یاسیس
نهاد م   یساختار  بخش  توانیرا  کشور«،    یدولت  هایدر  »وزارت 

راه و شهرساز  مسکن    اد ی»بنو    وبودجه«»سازمان برنامه  ،«ی»وزارت 
هم    «یکه »خصولت  یدولت  یو خصوص  ی خصوص  ؛ «یانقالب اسالم 

تر  روشنچنین  اینرا    هاآنچندوچون    و  یی کرد جانما  شودیخوانده م 
درجه  نمود: شدگ  یجاافتادگ  )الف(  برای)مرسوم  : ی ز یربرنامه  ی( 
  وهیش  ،ترتازه  یهاپر هوادار است و گفتمان  یز یربه برنامه   ازین  امروزه 

  ی ز یربرنامه  برای نمونه ساختار  .اندانجام آن را نشانه رفته  یو چگونگ
 ی بنددسته  ی«راهبرد» و    «جامع»   کالن   دسته  دو توان در  را می  یشهر 
پرداخته  کمتر   یشهر   ط یمح  یف یابعاد کبه    دسته دوکه در هر   نمود
حركت در مسیر  .  [Abbaszadegan & Razavi, 2006]  شودمی

مسائل  به  نیازمند پرداختن    یابندهتوسعهكشورهای  در  پایدار  توسعه
ترازهای است    یامنطقه  در  محلی    نیبنابرا  [Estelaji, 2009]و 

 ای  یآزاد  )ب( درجه  .ای روشن استی تا اندازهز یربرنامه  یادگجاافت
و    که گستره  آنجا  : اززانیربرنامه  یبرا  یاسیس  یاز فشارها  بودن منیا

است    ادیز  اریبس  یز یربرنامه  ینهادها   گریبر د  یدولت  ینهادها  یرگیچ
  یسازماندرون  هایساختار   ت،یدر چارچوب حاکم   ز یآنها ن  یو کنشگر 

آ م   یهانامهنییو  انجام  آن  یآزاد  شود،ی آن  برآورد هکنش  اندک  ا 
وابستگ  . شودیم  بخش  زانیربرنامه  ی )پ(  و    ییاجرا  یهابه 

  زانیررنامهدر ایران، بیشتر ب:  یدولت   یهابخش  گریو د  یگذار قانون
. از  [Sarrafi et al., 2014]در خدمت دولت    ایو  هستند    یدولت  یا
مد  ،زانیربرنامه  شتریب  گرید  دید دستگاه  نظارت  یتیریدر   یجا  یو 

د و  چنبره  زانیربرنامه  گریدارند    ت«یصالح  صی»تشخ  رومندین   در 
  دیشد  یوابستگ  زانیرگفت برنامه   توانیم   رونیا  . ازآنانبردار  فرمان

  است: حرفه  دهی شده که حرفه، سازمان  یاوهی )ت( ش  به دولت دارند.
  ی هانییساختار و آ  هیبر پا  ،زی ربرنامه  گاهیمانند جا  زین  یز یربرنامه
»جامعه  یدولت در چارچوب  »انجمن  آن،  و  مشاور«    ی هامهندسان 

سازمان مشاور«  استمهندسان  شده  درون   یهاشکاف.  5؛  دهی 



ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   همکاران و    غالمرضا ناظمی   384  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1399  پائیز ،  4، شماره  35دوره                                         نامه تحقیقات جغرافیایی فصل 

که  جامعه:   آنجا  توسعهاز  تجربه    ابندهیکشورهای  را  گذار  دوران 
 یو فرهنگ  یاقتصادی و اجتماع  گسترده  هاییبا گوناگون  کنندمی

توان  که بازنمود آن را می  [Mashhodi, 2007: 61]  رو هستندروبه
 & Ghavam]  ملت-شکاف دولت  های درون جامعه دانست.شکاف

Malmir, 2015]  که   اکنون  .های برجسته آن استیکی از نمونه  
ب  «ینینشهی»حاش کشور    یشهرها  و  شهرهاکالن  شتریدر  بزرگ 

شکاف    ،ی چون: شکاف قوم   ییهاشکاف  توان ی، مکند خودنمایی می
  یهاشکاف  نیو همچن  یو شکاف طبقات  ی تیشکاف جنس  ،ینسل

  زی تما  [Morsali & Ashraf Nazari, 2016]  دینوپد  یاجتماع
زندگ  یتیهو سبک  شکاف    [Nasri & Morsali, 2019]  یو 
 ,.Nemati et al]  یو اقتصاد  یاجتماع  یهاگروه  نیب  یتالیجید

فقر    [2019 و    [Mowlaei & Rahimirad, 2018]شکاف 
مدرن  یهاشکاف و  قوم   یتیجنس  ،یطبقات  سم،یسنت    یتیو 

[Mortazavi Hashtrodi & Moradi Kopaei, 2019]  برای  را
بستر    امروزهجامعه:    یاختصاص  یمایس.  6و    برشمردجامعه   در 

که    یکی  کند،یم   ییکالن خودنما  یژگیدو و  رانیفرهنگ و تمدن ا
است و    یز یربرنامه  طیمح  «ییگرارانیدارد »ا  خیتار  یدر ژرفا  شهیر
کشور دارد،    تیجمع  نیشتریب  یمذهب  یهادر باور  شه یکه ر  یگر ید

»ش آم   «یامام دوازده  عهیمذهب  ن  ن یا  یختگیاست.    زیدوگانه 
دههآن دو  در  که  است  پژوهش  چنان  و    یهاگذشته،  گسترده 

 ی و معمار   ی»شهرساز   یهاچارچوب  یآور فراهم  یرا برا  یاپردامنه
 Mosavi et al., 2017; Hashemi Toghr]«یاسالم -یرانیا

oljerdi, 2016; Habibi et al., 2011 & Naghizade, 2011]  
سوگ  افکندهیپ به  «یز یر»برنامه  یر یو  کانون  یسورا  نموده    ی آن، 

-یرانی»ا جامعه را با شناسه ژهی و یمای، ستوانیم   دید نیاست. از ا
 . تاب داد باز «اسالمی
  رانیای  ز یربرنامه  طیمح  ریتصو  کالنبرآیند برآوردی    توان یم  اکنون

و به تحلیل و   گذاشت  شیبه نما  2در جدول    واردهیرا چک«  یا »نگاره
ریزی  های برنامهانداز در سوگیری جنبههای نقش ارزیابی نقش عامل

 پرداخت.
م »کل  است ونگاره: »نااستوار«  .  1 را نشان  بودن«  چراکه    دهدیگرا 

پارادا  ژهیوبه   هاشناسه جامعه« و    یاختصاص  یمای»س  «،یم ی»گذار 
همگی  ها»شکاف دارند.   یر یسوگ  ینگر کل  یسوبه   یجامعه«، 
  ی گنقش دارد، »گسترد  یز یربرنامه  یر یکه در سوگ  یگر ید  شناسه

تحل  دید که  است  بر  2جدول    یهاشناسه  لینگاره«  وارون   ،
دروشنکیتار نگاره،  متن  م   گسترده  یر ی دپذیبودن  نشان   دهدیرا 

  کم« نهاد  یرگی»چ  یای: گوطیدر مهارداشتن مح.  2کاره(.  )دولت همه
مح  ریزیبرنامه است؛ چراک  یشهرها  یز یربرنامه   طیبر  در    شور  که 

درصد  انجام  یهابرنامه  شتریب به برنامه  یشنهادهایپشده،  که  ها 
بوده  اریبس  ده یرس  انجام  & Majedi, 2013]است    اندک 

Mashhodi, 2007]  3  .دادهینسب  یناوابستگ   2جدول    یها: 
برنامه ی»وابستگ  دهندهنشان نهاد  از   یز یر«  آن؛  وارون  و  دولت   به 
  یهستند، در راستا  یدولت  یز ی رنهاد برنامه  همه  شیکه کماب  آنجا

برنامه.  4  است.  اد«یز  ی»ناوابستگ  یرادا  یز یربرنامه :  زیرنقش 

برنامهیدولت نهاد  د  ،یز یربودن  فن  یساالر وانینقش    یساالر و 
  ی ها هدف  شرانیو پ  «یاسیرانده و »نقش س  هیرا به حاش  ز«یر»برنامه

: یز یربرنامه  یدرون  یبر زمان.  5  آن پابرجا کرده است.   یرا برا  یدولت
آمارههب نقشهروزنبودن  و    [Majedi, 2013]  هیپا  یهاها 

ها  و پخش آماره  یآور در فراهم   یبخش  یهانکردن دستگاهی همکار 
 یها از سوو پخش آماره  یساز فرآیند فراهم   هیهمراه روند چندالبه

انحصار   یمراتبسلسلهنهاد    یهاداده  به  یابیدست  ،یدولت  یگراو 
 ,Shafie Dastjerdy]برنامه    یگواه  ادیز  یبر و زمان  یز یربرنامه

»زمان  [2013   یرونیب  یبر زمان.  6  بلند« است.  یدرون  یبر نشانگر 
فرآیند  دشواربودن  یز یربرنامه امروزه یهااز چالش  یکی: یز یربرنامه
بازنگری  اصالح بودن دستیابی به پیامدهای درازمدتها و  برنامه   و 
  یبر که نشانگر »زمان  [Shakouri Asl & Rafieian, 2016]  است

 است.  اد«یز
که »نگاره«،   آنجا از . 1دهد که نشان می 3 جدول هاافتهی یسنجهم
مح  داریناپا مهارداشتن  »در  و  گرا  ط«،یاست    یکردیرو  شیکم 

م   ا«یپو  یز یر»برنامه   یز یربرنامه نشان  از  دهدیرا  که    آنجا  و 
ب  یدرون  یبر »زمان  بازدارنده  یهاهیکارما از   بلند  «، یرونیو  است، 

کاسته   یااندازه  تا  ا«یپو  یز یربه »برنامه  یز یربرنامه  یکردیرو  شیگرا
 پویا   یز یررا »برنامه   یز یربرنامه  یکل  کردیرو   توانیم   نیبنابرا  شود؛یم 

جامعه،    که نگاره  آنجا  از.  2  دانست  «یدار بازنگر زمان  یهابا چارچوب
م »کل نشان  را  کارما  دهدیگرابودن«    ی»گستردگ  بازدارنده  یهاهیو 

گستردهنگاره«  دید »ناوابستگ  ،  برنامه  «ینسب  یو  زیاد   ،یز یرنهاد 
  یر یجامع خردمندانه« سوگ  یز یر»برنامه  یسوبه  یز یربرنامه  است،

و    ادیز  ،یز یربه برنامه  یز یرنهاد برنامه  یکه ناوابستگ  آنجا  از.  3  دارد 
برنامه استاسیس  ز،یرنقش   ی ز یر»برنامه  یسوبه  یز یربرنامه  ، ی 

نشانگر آن است    پژوهش  برآیندرفته  همروی  دارد.  شیگرا  «یهنجار 
  ی ز یر»برنامه  ران،یا  یز یربرنامه  طیمح  سازگار با   یز یرکه سبک برنامه

پ و  است  خردمندانه«  -یساختار   کردی»رو  ینیگزیجا  شنهادیجامع 
  یجابه  خردمندانه(جامع    یز یربرنامه  یکردهایاز رو  ی ک)ی  «یراهبرد

  با  و  ندهیدر آ  ،همه  نیا  است. با  درست بوده   «جامع  طرح  الگوی»
  ادی  "ریتصوکالن"از    یگر ید  چهره  تواندیم   هاافتهیاز    یبرخ  یدگرگون

 رخنمون شود.  یگر یو برآیند د  شده

 
 گیری نتیجه 

برنامه سبک  کاوش  »دستگاه  سبک    «یز یر در  که  شد  روشن 
راستا  ران،یا  یز یربرنامه  طیمح  سزاوار  یز یربرنامه   کرد ی»رو  یدر 
»برنامه   «یز یربرنامه چارچوب ی  فرآیند   یز یربه  دار زمان  یهابا 
راستا  «یبازنگر  ارز  ی»بررس   یدر  »برنامه  «یابیو  جامع    یز یربه 

راستا  خردمندانه« در   ی ز یر»برنامه  به  « کردنی ز یر»برنامه  یو 
ناسازگار   گرایش دارد و  «یهنجار   طیمح  یبرآیند پژوهش، نشانگر 
کنونطرح   یالگو  اب  رانیا  یز یربرنامه استجامع  »برنامه  ی    ی ز یرو 

م  خردمندانه«  برنامه  تواندیجامع   ط یمح  سزاوار  یز یرسبک 
 باشد. رانیا یز یربرنامه
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: از همکاری گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد تشکر و قدردانی
مایه  ویژه استادان راهنما و مشاور و داوران گرانو استادان فرهیخته آن به  

بالنده در  چشمکه  و  برجسته  نقش  پژوهش  داشتند، کردن  گیری 
 شود. سپاسگزاری می 

 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. : ییدیه اخالقیتأ 
 گزارش نشده است. سندگانینو یاز سو یمورد:  تعارض منافع

نگارنده مقدمه/پژوهشگر  : غالمرضا ناظمی )نویسنده اول(،  سهم نویسندگان
دوم(،  %50)  اصلی )نویسنده  رضازاده  راضیه  بحث(؛  (، %15)  نگارنده 

سوم(،االسالمثقه   داالسالمیعم )نویسنده   شناس/پژوهشگرکمکی روش   ی 
 (. %15) تحلیلگر آماری(؛ هادی سروری )نویسنده چهارم(،  25%)

مالی دکتری منابع  رساله  از  برگرفته  و  ندارد  مالی  پشتیبان  مقاله  این   :
ریزی شهری در تعامل برنامه بندی نظریهغالمرضا ناظمی با عنوان »صورت

به راهنمایی دکتر رضازاده  ریزی ایران«  با عناصر ساختار رسمی محیط برنامه
آزاد    دانشگاهاالسالمی و مشاوره دکتر سروری در واحد مشهد  و دکتر ثقه 
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