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 مقدمه

پذیري  ناپذیر بوده و در این ارتباط قابلیت انعطاف اجتنابدر زندگی انسان تغییر به منظور بهبود کیفیت زندگی و محیط پیرامون، امري 
ها و  باشد. امروزه تغییرات شرایط در تمامی حوزه ها و تغییر شرایط) براي موفقیت امري ضروري می (تطبیق با شرایط و یا استفاده از فرصت

انشگاهی شهرسازي نیز به دنباله این روند تغییرات در ترین تا خردترین آنها به وضوح قابل مشاهده هستند. حوزه د سطوح زندگی، از کالن
المللی از طرف دیگر، تغییرات  سالیان گذشته و متناسب با شرایط موجود حرفه اي کشور از یک طرف و تولید نظریات در حوزه علمی بین

آموزشی و درسی، گرایش به موضوعات  هاي توان به تغییرات در چهارچوب سرفصل ترین آنها می فراوانی را به خود دیده است که از مهم
هاي مختلف کشور در دهه  هاي مختلف، اضافه شدن رشته جدید کارشناسی و مهندسی شهرسازي در دانشگاه مشخص و نوین در دانشگاه

  هاي کارشناسی ارشد رشته و ... اشاره داشت. گذشته، افزایش گرایش
نیز به عنوان گذرگاه براي پذیرش دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد و در این میان آزمون کارشناسی ارشد و دکتري شهرسازي  

دکتري شهرسازي، با هدف بهبود سطح آمادگی و کیفی آموزشی پذیرفته شدگان، دستخوش تغییراتی بوده است که برخی از آنها شامل 
هاي کمی و  هاي گذشته به معنی گذر از الیه ر سالتغییر در سرفصلها، تغییر در بودجه سواالت و زمان آزمون، کیفی شدن سواالت آزمون د

ریزي، تغییر محتوایی آزمون عملی طراحی شهري و ...  اي شدن آزمون برنامه محفوظاتی به سمت الیه هاي کیفی و و ادراکی، دو مرحله
  است. 

هاي برتر و  د میزان رقابت، به ویژه در بین رتبه توان به افزایش شدی ترین آنها می این تغییرات فراوان نتایجی را به همراه داشته که از مهم
هاي میانی را بر شمرد. بدین سبب  هاي برتر و رتبه طور کاهش عمومی درصد داوطلبان در آزمون و اختالف درصد میان رتبه میانی و همین

ابع مطالعاتی، تغییرات بزرگ در درست است که بگوئیم، با پیش شرط مطالعه مفید و مناسب دانشجویان، تغییرات کوچک در روند و من
پذیري و تطبیق با شرایط جدید  آورد. بنابراین واضح است که در این آزمون، قابلیت انعطاف نتایج و موفقیت دانشجویان را به ارمغان می

  ناپذیر است. براي موفقیت امري اجتناب
، در پاسخ به این تغییر پارادایم آزمون کارشناسی ارشد و پردیس کیمیافکر نیز به عنوان گروه پیشرو در حوزه آموزشی شهرسازي کشور

ها و محصوالت آموزشی خود را دستخوش تغییر کرده تا بتواند به  ها و فرایند کالس هاي اخیر، بارها و بارها روش دکتري شهرسازي در سال
 خود برساند. از همین روي مجموعه پیش رو برايبهترین نحوه ممکن و همراه با تغییرات آزمون، داوطلبان را به باالترین سطح آمادگی 

اهرمی مناسب براي آنها فراهم آورده است که استفاده از  که میدهدنوید را به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد کشور، این  در بار نخستین
  آن یقیناً نقش مثبتی در موفقیت آنها خواهد داشت. 

برجسته آقایان دکتر محسن اسماعیلی، مهندس حمیدرضا ابراهیم خانی و دکتر مهرداد فراوان از تالش اساتید  تشکر در پایان ضمن
طور همکاران و دانشجویان ممتاز و رتبههاي برتر آزمون سالهاي  رحمانی به منظور هدایت و نظارت بر فرایند تهیه این مجموعه و همین

انم مهندس مرضیه رشیدي، سرکار خانم مهندس بهاره بحرا، گذشته پردیس کیمیافکر سرکار خانم مهندس فاطمه فراهانی، سرکار خ
سرکار خانم مهندس سوسن پاریزي ترابی، جناب آقاي مهندس احسان امینی، جناب آقاي مهندس پدرام مهرایی، جناب آقاي مهندس 

هاي بزرگ  اهان دستیابی به موفقیتمحمد عامریان به موجب تهیه و تألیف این اثر، آن را با عالقه و احترام به شما دانشجوي عزیزي که خو
  خود هستید تقدیم کرده و آرزوي توفیق روزافزون برایتان دارم.در آزمون پیش روي 

 مدیریت پردیس کیمیافکر 
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 انریزي توسعه راهبردي و کتاب اصالح نظام مدیریت و توسعه در ایر خالصه کتاب برنامه

 تالیف جواد مهدیزاده و تالیف حسین پیرزاده

  تحقیقچارچوب نظري  -فصل اول
 به سه گروه زیر تقسیم نمود: انتو ها و مسائل اصلی در شهرسازي دوره حاضر را می ویژگی

  تغییر بنیادهاي شهر و شهرنشینی:  •
  دگرگونی عمیق در واقعیات اجتماعی و فضایی و افزایش پویایی و پیچیدگی زندگی شهري §
 قبل در پاسخ به این پویایی و پیچیدگیي ها سازي دهه انتوجه به تفاوت، تکثر و تنوع برخالف گرایش یکس §

 هاي اجتماعی گرایش به عدم قطعیت و نسبیت گرایی در شناخت پدیده §

 ی و فرا ملی شهرهاانتر و فراگیرتر به دلیل ابعاد جه هاي جامع توجه به راه حل §

 رویکردهاي مناسب در شهرسازي:  •

 م در تدوین اهدافي همراه با نسبیت گرایی هم در شناخت شهر و هها اتخاذ دیدگاه §

 ني کالها به جاي توسل به روایت ها روشپذیرفتن تکثر نظري و تکثر  §

 توسل به مذاکره، مشارکت و خرد جمعی §

 راهکارهاي عملی:  •

 هاي خرد و مشخص در عرصه عملی پذیري در عرصه نظري و دیدگاهی شهرسازي و مداخله در مقیاس عطافاناتکا به جامع نگري و  §

 رسازي به صورت فرآیندي تدریجی و گام به گام و نه قطعی و یکبارهجام اقدامات شهان §

 انها به منظور پاسخگویی به نیازهاي متنوع شهروند و پروژه ها طرحواع انتهیه و اجراي  §

 تالش براي تامین حداکثر منافع عمومی §

 تحوالت اقتصادي اجتماعی در شهرنشینی معاصر -فصل دوم

  :انو شهرسازي جهعوامل موثر بر تحول شهر نشینی 
اي، ارائه  به ایجاد تفکر اقتصاد برنامه انتو میآن  شوداز سایر نتایج ها در اقتصاد و مدیریت می : سبب افزاییش نقش دولتی دومانهاي جه جنگ •

دره تنسی) و به  انبرنامه عمرند مانبا تاکید در مداخله دولت در امور اقتصادي و رفاهی ( تدبیر نوین) در آمریکا( ي اقتصادي کینز، نیودیل نظریه
  با تاکید بر گسترش حقوق شهروندي) اشاره نمود. ( گیري مفهوم دولت رفاه در اروپا شکل

آید. که  می به وجودمالکیت عمومی ي  ریزي متمرکز اقتصادي بر پایه در روسیه برنامه 1917قالب ان: با وقوع انگیري نظام دو قطبی در جه شکل •
روس براي کاهش فاصله شهر و روستا نیز در همین راستا  انگیري شهرستیز اي بود. شکل ریزي شهري و منطقه الگوي برنامه تاثیر درآن  از آثار
  باشد.  میآن  آمدن نظام سوسیال دموکراسی نیز از سایر تاثیرات به وجوداست. 

 تحوالت مهم در نیمه دوم قرن بیستم:

هاي کینزي مبنی بر لزوم مداخله دولت در اقتصاد در این دوره نوعی محافظه کاري و  تن نظریهبا مورد تردید قرار گرف :ظهور لیبرالیسم نو •
ی نظري لیبرالیسم به جاي اتکاي بر نظریات کینزي بر عقاید انشود که به نئو لیبرالیسم معروف است. مب بازگشت به لیبرالیسم مشاهده می

 توار شده استی چون فردرریک فن هایک و میلتون فریدمن اسانمتفکر

دهی ماناي غیر متمرکز و دموکراتیک و مبتنی بر سا ریزي را شیوه ترین شکل برنامه ریزي و آزادي فن هایک: وي موثر ترین و مطلوب برنامه §
  د. انمیدمسائل و مشکالت جامعه 
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ابزاري براي همبستگی  اندولت حداقل به عنونولیبرالی از ي  نظریه انند سایر طرفدارماناقتصاد بازار و دموکراسی میلتون فریدمن: وي نیز  §
 د. اند میبرد و دولت رفاه را عامل نابودي نظم مدنی  اجتماعی نام می

هاي خود روي آوردند و به نوعی  به بازنگري و اصالح اهداف و سیاست انبا فروپاشی شوروي احزاب چپ در سراسر جه :آثار فروپاشی شوروي •
 سی متمایل شدند. این پدیده جدید به صورت نوعی سوسیال دموکراسی نوین در حال گسترش است. سوسیالیسم و دموکرا انتلفیق می

به بعد، با فروپاشی بلوك شرق و ظهور نئو لیبرالیسم، سوسیال دموکراسی نیز به اصالح و بازسازي  1980ي  از دهه :سوسیال دموکراسی نوین •
کاهش نقش دولت و پیشرفت فردي مبذول شده است. احزاب سوسیال دموکرات اروپا خود روي آورده و به موضوعات جدید مثل محیط زیست، 

محلی و به ویژه شناخت زیست بوم  انهاي مشارکتی، عمر وري اقتصادي، سیاست نیز به جاي تاکید صرف بر نقش دولت به موضوعاتی مثل بهره
 اشاره نمود.  مانبش سبزها در آلبه ظهور جن انتو هاي بارز این تحول می دهند. از نمونه می انتوجه نش

 ه قرن بیست و یکم:اناستمفهوم و نقش جامعه و دولت در 

ها و  یهدر این دوره تغییرات شگرفی در غرب درباره مفهوم دولت و جامعه و وظایف بخش عمومی و نحوه مدیریت جامعه پدید آمده که به نوبه خود نظر
 را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. اه این نظریات عبارتند از: انعه و عمرریزي و مدیریت توس الگوهاي مربوط به برنامه

داري  به عقیده وي اگرچه مداخله دولت در امور الزم و ضروري است اما شرایط تسلط سرمایه یورگن هابرماس):( ها مشروعیت دولت انبحر •
دهی اجتماعی و مانها در امر ساز وده است. به عقیده وي سیطره دولتگی روبرو نمانواع تعارض و دوگانها را در عمل با  خصوصی وظایف دولت

 اناقتصادي، بحر انگیري را از عرصه بحث عمومی خارج نموده و سبب ایجاد بحر گیري به جایی رسیده است که ممکن است تصمیم تصمیم
د راهبردهاي مناسب براي آشتی دادن منافع متضاد عمومی و خصوصی بیابد در عمل شکست اناجتماعی شود که اگر دولت نتو انیت و بحرنعقال

  خورده و مشروعیت خود را از دست میدهد. 
شود که فارغ از  از روابط اجتماعی اطالق میاي  مفهوم جامعه مدنی معموال در مقابل دولت به حوزه پلورالیسم):( جامعه مدنی و کثرت گرایی •

با مشارکت با یکدیگر به  بایست میگیرد. به نظر گیدنز دولت و جامعه مدنی  اسی است و نهادهاي غیر خصوصی را دربرمیدخاالت قدرت سی
ي از دست رفته همبستگی محلی نیست بلکه به وسایل عملی ها تسهیل امور بپردازند. اجتماع محلی به مفهوم کوششی براي باز یافتن شکل

  تر اشاره دارد.  حالت، شهرها و مناطق محلی بزرگپیشبرد نوسازي اجتماعی ومادي م
مشارکت پلورالیسم یا تکثر منابع قدرت اجتماعی نیز نه تنها به نفی هر نوع قدرت متمرکز نظر دارد بلکه به نقد دموکراسی سنتی نیز میپردازد و 

 د. انمیدگروهی در سیاست به جاي مشارکت فردي را داراي اهمیت اساسی 

هاي عرصه عمومی عبارتند از:  کلیدي که نقش اساسی در تحقق جامعه مدنی بر عهده دارد، عرصه عمومی یا حوزه عمومی است. ویژگییکی از مفاهیم 
 انشهروند ان، اجراي مشارکت سیاسی از طریق گفتگو، نبودن در تحت سلطه مقامات دولتی، وجود کنش متقابل میانبرابري در دسترسی همه شهروند

 ریزي مدرن فلسفی و اجتماعی در برنامهي  ها انرینقش ج -فصل سوم

  آیند: می به وجودآن  ي زیر در نقدها شود و دیدگاه ی دیدگاه مسلط مینریزي عقال در نیمه اول قرن بیستم، پوزیتیویسم و برنامه
 انوپر است) این گرایش جدید با عنوکارل پ ها آن ترین معروف( اولیه این مکتب به حلقه وین شهرت دارند. انپرداز نظریه :نئوپوزیتیویسم •

  شود.  تقادي به یکی از با نفوذترین مشربهاي فکري و معرفت شناسی بدل میانخردگرایی 
ش کشف حقیقت نیست بلکه اند به شناخت کامل و یقینی برسد. بنابراین وظیفه دانتو نمی انسانتقادي این است که اندیشه خردگرایی انجوهر 

  نزدیک شدن تدریجی به حقیقت است. 
ریزي  ریزي شهري، سه مفهوم اساسی در برنامه ریزي به حدي است که شین مک کونل در عرصه برنامه ش برنامهانهاي پوپر در د دیشهاننفوذ 

 گیرد.  فضایی یعنی کمربند سبز، واحد همسایگی و صنایع ناسازگار را از وي وام می
 انها به کار برد، توماس کوهن است. پارادایم به عنو یک مفهوم اساسی در تبیین نظریه اننخستین کسی که اصطالح پارادایم را به عنو :ادایمپار •

شود و  استوار میآن  ها و احکام اصلی بر اساس دداده یک تصور بنیادي و اساسی از موضوع علم تعریف شده است که هر نوع نظریه و تبیین علمی
  ها است.  ریزي نیز بر ناشی از تحول پارادایم در واقع تحول الگوهاي برنامه
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گردید و با آثار مارتین هایدگر پدیدارشناسی  گذاري پدیدار شناسی در اصل توسط ادموند هوسرل و ماکس شلر پایه :پدیدارشناسی و هرمنوتیک •
ش مستقیم روي آورد. این انست و معتبر باید به خود چیزها و امور یعنی دبراي رسیدن به شناخت در انسانتاویلی پدید آمد. به نظر هوسرل، 

  نخستین و بنیادي ترین قاعده روش پدیدارشناسی است. یعنی رجوع به خود واقعیت که حاصل شهود یا ادراك مستقیم است. 
ها به  نامند. مفاهیم اصلی نظریه سیستم برنتیک میرا نبز سایآن  هاي همبسته با شانشود و د توسط برتالنفی مطرح می :ها نظریه عمومی سیستم •

 ، ساختار، کارکرد، تعادل و پویایی. ماناین قرار است: کلیت، ارتباط، ساز

 مداخله که توسط بودلینگ ارائه شده عبارت است از: انها از جهت شناخت کیفیت و میز واع سیستمانبندي  ترین طبقه معروف

 ماشین گونههاي  یکی: شامل سیستمانمکسطح  §
  دارانهاي ج سطح زیستی: شامل سیستم §
 ند سیستم شهرمانهاي اجتماعی و فکري  سطح اجتماعی: شامل سیستم §

 هاي زیر هستند:  ها داراي ویژگی هاي اجتماعی و از جمله شهر باالترین حد از پیچیدگی و پویایی را شاهد هستیم. لذا این سیستم در سیستم

 ادي روبرو هستندبا تغییر و تحول و تکامل زی §
  باشند.  به صورت باز عمل کرده و در جست و جوي تعادل پویا می §
 زیستی از تنوع و وسعت بیشتري برخوردار هستند.  اننسبت به جه §

 د هستند. اني پس خورها یسمانمکداراي شبکه ارتباطی و  §

 دهد.  تعادل گرایی جاي خود را به شکل زایی و تعادل گریزي می ها آن در §

 حراف از ساختارانوجود  §

بوقوع پیوسته و مفاهیمی چون آن  به بعد تغییرات اساسی در نحوه نگرش به توسعه و اهداف 1960ي  از دهههاي اجتماعی و کیفی توسعه:  نظریه •
و مدیریت ریزي  فرهنگی، جایگاه محوري در برنامه -هاي اجتماعی کیفیت زندگی، رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی بوقوع پیوسته. و شاخص

ی پایدار، کاهش سطح فقر، انسانست. در توسعه انپدید آمدن توسعه پایدار د ان. از جمله مفاهیمم عمده تغییر در مفهوم توسعه را میتودان یافته
 کند.  اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی و تجدید حیات زیست محیطی باالترین اولویت را پیدا می

هاي  ي مختلف، مثل سیاستها راهد از طریق انتو تاکید دارد که برنامه ربزي شهري میآن  عی نیز در این راستا برریزي رفاه اجتما همچنین برنامه
مسکن، نوسازي، توسعه فضاهاي عمومی، توسعه خدمات بهداشتی و آموزشی و.. به رفاه و عدالت اجتماعی کمک کند. در واقع در این دیدگاه 

ریزي  هاي جدید در برنامه اي حرکت به سمت جامعه مدنی و کثرت گرایی سیاسی است. پیدایش عرصهتامین عدالت اجتماعی شرط الزم بر
هاي اخالقی و رفاه  ی و ارزشانسانگیري به سمت اهداف  ریزي عدالتخواه نیز درراستاي جهت ریزي حمایتی و برنامه ند برنامهماناي  شهري و منطقه

 د. ان و عدالت اجتماعی مطرح شده

بدون هرگونه دگرگونی بنیادي در آن  محیط زیست گرایی به دنبال رهیافتی است که از طریق :یط زیست و زیست بوم گراییجنبش مح •
 د. انمیدکه زیست بوم گرایی دگرگونی بنیادي را الزمه حیات پایدار آن  بردارد. حال انهاي کنونی مسائل زیست محیطی را از می ارزش

  ست. انراهبرد استوار د 2بر  انتو ه جنبش سیاسی سبزها نیز هست میانفلسفه زیست بوم گرایی که پشتو
 هایی داشته باشد.  اگر رشد اقتصادي و اجتماعی محدودیتهایی دارد پس مصرف نیز باید محدودیت §
  و تامین رضایت معنوي به جاي جامعه مصرفی و تامین نیازهاي مادي ها گیزهانتوجه به تغییر  §

آن  اساس جامعه مدرن بر روند صنعتی و شدن و پیشرفت علوم و فناوري نوین استوار است و مظاهر عمده :مدرنیسمجنبش مدرنیسم و پسا  •
یسم، رواج خردگرایی، گسترش دموکراسی و نوگرایی. اما پسا مدرنیسم بنا به خصلت خود که با مانعبارت است از توسعه شهرنشینی، رشد او

هاي رنگارنگ و  دیشهاناي از  یافته نیست بلکه مجموعه مانفکري منسجم و ساز انمخالف است، یک جری ني کالها پردازي و ترویج روایت نظریه
 دهد.  ی نیز تن به تغییر و دگرگونی میانهاي مختلف به ظهور رسیده و به آس متضاد است که در عرصه
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 ریزي شهري هاي برنامه روند تحوالت در مفهوم و نظریه - فصل چهارم

ریزي ابتدا به  ي در مفهوم امروزي در اواخر قرن نوزدهم در غرب پدید آمد و در طول قرن بیستم توسعه و تکامل پیدا کرد. در واقع برنامهریز برنامه
ق حریزي به طور کلی برمبناي  و اقتصادي داشت. این گونه برنامه نه، بوروکراتیک، کالانریزي دولتی شکل گرفت که ضرورتا خصلتی آمر صورت برنامه

ي جامع ها طرحی معروف گشت و در عمل به صورت الگوي نعقال -ریزي جامع استوار بود. و به برنامه اثبات گراییو  خردگرایی، حصاري دولتانحاکمیت 
روند ی در انسانات شناختی و مداخالت انمکمحدودیت ا، ماهیت پیچیده شهرهامیالدي و مشخص شدن  1960ي  ی پیدا نمود. پس از دههانکاربرد جه

ریزي سیستمی یا  برنامه انریزي با عنو ، الگوي جدیدي از برنامهو نوع مداخله در ساختار و عملکرد شهرها انحساس بودن میزو نیز  توسعه شهرها
قاد قرار گرفته و تانریزي راهبردي نیز در معرض  به بعد الگوي برنامه 1980ي  و آمریکا روي کار آمد. اما از دهه انگلستانریزي راهبردي در  برنامه
ریزي خردخرد مطرح  ریزي حمایتی و برنامه ریزي مشارکتی، برنامه ریزي فرآیندي، برنامه ریزي دموکراتیک، برنامه هاي نوینی از جمله: برنامه نظریه

  شوند.  می

  ریزي شهري امههاي برن ویژگی
  شود.  هاي مختلف اجتماعی مربوط می با موضوعات عمومی سروکار دارد که به منافع گروه •
  ه است. انفعالیتی سنجیده و آگاه •
 ریزي شهري بسیار نامعین و غیر قطعی است.  در برنامه ها آن و خرد و نیز وسایل دستیابی به ناهداف کال •
 گیري.  ت و نه تصمیمبیشتر مربوط به تصمیم سازي اس انریز حیطه عمل برنامه •
 انریز و ابزارهاي تخصصی گوناگون در تحلیل و استنتاج و توسط برنامه ها روشاستفاده از  •
 ها.  سال و در نتیجه دشوار بودن بازنگري و اصالح در فعالیت 20تا  5ریزي پس از  مشخص شدن نتایج فعالیات برنامه •

 هريریزي ش متغیرهاي اجتماعی در برنامه

 بهتر است که متغیرهاي برنامهریزي را به دو نوع تقسیم نمودآن  ریزي و نوع دخالت در موضوع برنامه از نظراهداف

و عوارض، مقررات کاربري زمین،  ها ند مالیاتماندخالت کرد.  ها آن در انتو متغیرهاي قابل دخالت که از طریق بخش عمومی یا خصوصی می •
  ی و... مانضوابط ساخت

ها و اعتقادات اجتماعی، شرایط بازار، حوادث  ند نیروهاي طبیعی، ارزشمانی قابل کنترل و تغییر نیستند. انخالت که به آسمتغیرهاي غیر قابل د •
  یالملل بینملی و 

 ریزي شهري هاي برنامه واع نظریهان

  ریزي به دو نوع اصلی تقسیم میشوند: هاي برنامه به طور کلی نظریه
  پردازند.  پردازند. به عبارت دیگر به شناخت واقعیت موجود و بودها می هاي اجتماعی می توصیفی): به توضیح و تبیین نظام( هاي تبیینی نظریه •
هاي اجتماعی  و وسایلی هستند که به نظارت و ایجاد و اصالح و تغییر در سیستم ها راههنجاري یا تجویزي): در جست و جوي ( هاي تغییر نظریه •

  به عبارت دیگر درباره آینده تصمیم میگیرند و به بایدها میپردازند.  شوند. و مربوط می
 ریزي شهري هم توصیفی و هم تجویزي است.  در نتیجه برنامه

 ریزي شهري هاي برنامه بندي نظریه طبقه

  نماید: می دسته تقسیم 3به  ها آن ریزي شهري را با توجه به ماهیت و حوزه کارکرد هاي مختلف برنامه هاي رایج در عرصه شین مک کونل نظریه •
ند: مانرود.  اساس شناخت و آینده نگري به کار می انریزي شهري به عنو هاي محتوایی: معموال از رشتههاي دیگر اخذ شده و در برنامه نظریه
  هاي شهري و...  هاي ساختار اقتصادي شهر، مدلسازي سیستم یابی در جغرافیاي شهري، نظریهانمکهاي  نظریه
هاي مربوط به کاربري زمین، تقسیمات کالبدي  ند نظریهمانبه کار میرود.  ها آن هاي رویه اي: براي تحلیل و تشریح اقدامات و نیز اصالح هنظری

 بندي و...  شهر، منطقه
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 یفیت محیط و... ریزي دموکراتیک، ک ریزي محلی، برنامه اي مربوط به عدالت اجتماعی، مشارکت مردم، برنامه هاي اجتماعی: نظریه نظریه

 دهند: ریزي را تشخیص می گونه برنامه 4ریزي شهري،  برنامه و نورمن فین اشتاین با توجه به تجارب علمی انسوز •

 داردها و اهداف عملیاتی مورد نظراناستریزي کالبدي بر اساس توزیع زمین بر پایه  ریزي سنتی: برنامه برنامه

 شهري انگیري و مدیریت در زمینه توسعه و عمر اجتماعات محلی و مشارکات مردم در تصمیمریزي دموکراتیک: تاکید بر نقش  برنامه

 هاي محروم و ضعیف اجتماعی در توسعه شهري و حمایت از گروه انریزي عدالت خواه: تاکید بر تامین حقوق و منافع همگ برنامه

 تخاب افراد. اندخالت در بازار آزاد و حق ریزي گام به گام محدود به منظور عدم  ریزي خرد خرد: برنامه برنامه

 توضیحات ریزي نوع برنامه نظریه سیاسی ردیف

 حل مشکالت شهري به کمک علم و فن ریزي سنتی برنامه نظریه فن مداري 1

 حل مشکالت شهري به کمک عموم مردم ریزي دموکراتیک برنامه نظریه دموکراسی 2

 حل مشکالت شهري از طریق تامین عدالت خواه ریزي عدالت برنامه نظریه سوسیالیستی 3

 حل مشکالت شهري از طریق اقتصاد آزاد ریزي خرد خرد برنامه نظریه لیبرالیسم 4

 ریزي نقش مدیریت در برنامه

به کار  در کشور ایاالت متحده آمریکا، ابتدا در قلمرو بخش خصوصی 1960راهبردي): مدیریت راهبردي در اواسط دهه ( مدیریت استراتژیک •
ریزي راهبردي تعمیم پیدا کرد. از نظر  برنامه انمدیریت راهبردي شرکتی مطرح شد و سپس به عنو انگرفته شد. این رویکرد جدید ابتدا به عنو

  عنصر کلیدي است: 4ی مدیریت استراتژیک فرآیند مدیریت شامل انمب
  محیط اجراي برنامه §
 استراتژي برنامه §
 یمانساختار ساز §
 یمانسازارتباطات  §

شود و بخش دوم شامل  ریزي معطوف می گیري است که به برنامه لذا وظایف مدیریت به دو بخش اصلی تقسیم میشوند: بخش اول شامل فرآیند تصمیم
 دهی، رهبري و کنترل را در بر میگیرد. مانمرحله اجراي تصمیم است که فعالیات مربوط به ساز

ریزي در واقع نوعی تصمیم گرفتن است ولی در وضع موجود معموال  نویسد که برنامه دریاس فالودي میانتصمیم سازي:  انریزي به عنو برنامه •
آید و  ریزي ابزاري در می ریزي به صورت برنامه خدمتکار درآمده است. در این رویکرد، برنامه -به صورت ارباب انریز نقش مقامات اداري و برنامه

 هاي زیر است: واجد ویژگی

  . انی و غیر واقعی ناشی از قدرت مدیرمانیک تصور آرمبتنی بر  §
 حق دارند اهدافی را تعیین کنند که از پایه نادرست است.  انمدیرآن  قبولی وضعیتی که در §
 ی در مدیریت از باال به پایین. انوجود ناتو §

 گیرند.  را به عهده میآن  مسئولیت اجراي انکنند و مدی تعیین میرا آن  ي وصول بهها راهتحلیل گر و، آینده نگر اهداف و  انبه عنو انریز در واقع برنامه
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 ریزي جامع تفصیلی بررسی و ارزیابی برنامه -فصل پنجم

شود. او و شاگرد نامدارش لوییس مامفورد که هر دو در اصل  ریزي شهري یاد می پرداز اصلی برنامه و نظریه گذار پایه انپاتریک گدس معموال به عنو
، الگوي انیستی در شهرسازي را مطرح ساختند که بر اساس ان، با استفادهاز اصول بوم شناسی و زیست شناسی، نظریه ارگدان بوده زیست شناس

به صورت  ان) در هم آمیخت و در سراسر جه1933 -منشور آتن( آمد. نظریه گدس با نظریه کارکرد گرایی شهرسازي مدرن به وجودي جامع ها طرح
  سعه شهري به کار گرفته شد. ي جامع توها طرح

  ریزي جامع هاي برنامه ویژگی
  ی مدرنیته یعنی: خردگرایی علمی، تمامیت گرایی و اعتقاد به پیشرفتانمبتنی بر مب •
  هاي کالبدي و هندسی در شهرسازي دیشهانگرایش به  •
 سیاسی انریزي از قبل و توسط نمایندگ تعیین اهداف و مقاصد برنامه •

 اطالعات علمی مورد نیاز طبق موازین عقلی و علمیآوري و تبیین  جمع •

 جزئیات انقاطعیت در بی •

 جامد. ان ه و دستوري دارد و به گسترش بوروکراسی میانخصلتی آمر •

 گیري و اجرا ندارند و نیز مردم نقش موثري در تصمیم انریز برنامه •

 هاي کالبدي و اقتصادي و بی اعتنایی به کیفیات اجتماعی تاکید بر جنبه •

 ات اجرایی منطبق نیست. انمکتزاعی دارد و با اانی و مانبیشتر جنبه آر •

 ریزي کامل و تفصیلی است.  گر خصلت اوزالیدي است که شامل برنامهانبه زعم فالودي) که بی( ریزي نقشه آبی داشتن صفت برنامه •

 ي جامع شهريها طرحنظري به مشکالت 

 مشکالت نظري: •

  و پویاي شهر عدم توجه کافی به ماهیت پیچیده §
 ي مختلفها رشته انش شهرسازي میانمیدسردرگ §

 ریزي کالبدي و عدم توجه به طراحی شهري ریزي شهري به برنامه تقلیل برنامه §

 ها عدم توجه به روندهاي تصمیم سازي و تعیین اهداف و سیاست §

 هاي بومی محلی عدم توجه کافی به اهداف کیفی، عدالت اجتماعی و ارزش §

 ي:مشکالت رویه ا •

 ه و از باال به پایین بودنانکشدار، آمر §

 پذیري عطافانپویایی و  انفقد §

 جام مطالعات تفصیلی، پراکنده، غیر مستقیم و بی هدفان §

 ي کمی، تجریدي و ایستاها روشتاکید بیش از حد بر  §

 ریزي، تهیه طرح و اجرا و مدیریت مراحل برنامه انناپیوستگی می §

 سازي الگوها انکمی، تقسیمات مصنوعی و یکستاکید بیش از حد بر معیارهاي  §

 کاربري زمین عطاف نقشهان محصور کردن توسعه آتی شهر در چارچوب خشک و بی §

 انانهاي اجتماعات محلی و نیازهاي  عدم توجه کافی به ویژگی §
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 مشکالت اجرایی و مدیریتی: •

 پذیري طباقانپذیري و  بهره بودن از قابلیت تحقق بی §

 گیري هاي ذینفع در روند تصمیم سازي و تصمیم و گروه اندعدم مشارکت شهرون §

 ي اداري و مقررات خشک و رسمیها شهري به مجموعه از رویه انتبدیل فرآیند توسعه و عمر §

 ات اجراییانمکعدم توجه کافی به ا §

 ي نظارت، پیگیري و اصالحها بینی اهرم عدم پیش §

 دیریت. ات مردمی و محلی در اجرا و مانمکعدم استفاده از ا §

 انریزي شهري در جه داز تحوالت برنامهمانچش - فصل ششم

ریزي کوتاه مدت، تدریجی،  برنامه ه و دولتی دور و به سمتانریزي متمرکز، آمر ریزي اصوال از برنامه ش و عمل برنامهاند 1960ي  از حدود دهه
ریزي و مدیریت  هاي بومی و نیازهاي محلی در برنامه شهرنشینی، توجه به ویژگیی شدن اندموکراتیک و مشارکتی تمایل یافته است. و علیرغم روند جه

ریزي شهري مطرح شده است که  ي جدید در برنامهها واع دیدگاهاناخیر ي  دهه 2- 3توسعه به شدت تقویت شده است. به دنبال این تحوالت در طول 
طباق پذیري با انلگویی فراگیر متکی باشد و شهرسازي فرا مدرن بر تنوع، پویایی و د بر یک نظریه واحد و اانتو است که شهرسازي نمیآن  حاکی از
  شود: اشاره می ها و کرایش ها ین این دیدگاهتر مهمی و نیازهاي بومی استوار است. در اینجا به انتجارب جه انی و ایجاد پیوند میانمکی و مانشرایط ز

ریزي فقط  ورزدکه برنامه می ریزي راهبردي تاکید جنبه از برنامهآن  رد فرآیندي در واقع بررویک دریاس فالودي):ان( ریزي فرآیندي برنامه •
 با ارزیابی نتایج به اصالحآورد و  ها را به مرحله اجرا در می دیشهانی و مستمر است که اهداف و نتهیی طرح و برنامه نیست. بلکه فرآیندي طوال

  موضوع اهمیت خاصی دارد: 2ریزي فرآیندي  برنامه پردازد. در تعریف اهداف جدید مییی ها آن
  هاي عمومی پیوستگی و هماهنگی اقدامات مختلف در دراز مدت و بر اساس سیاست §
 عمل با شرایط و تغییرات حاصله انهاي اجرایی در جری طباق و هماهنگی برنامهان §

قاد به دموکراسی، کثرت گرایی و جامعه مدنی استوار است. از این ریزي بر پایه اعت این نوع از برنامه ریزي مشارکتی و دموکراتیک: برنامه •
ریزي و  ، اختیارات برنامهانباشد. لذا به منظور تحقق  انتخاب شهروندانشهر باید بر اساس عدالت، آزادي و حق  انگیري براي عمر دیدگاه تصمیم

 شود.  واگذار می ها آن ندمانو گیري بیش از پیش به عهده نهادهاي اجتماعات محلی و غیر حکومتی  تصمیم

ریزي جامع و عقلی و نیز وجود یرخی مشکالت نظري  این نظریه با توجه به نقایص برنامه انطرفدار چارلز لیندبلوم):( ریزي گام به گام برنامه •
شود که به جاي تعیین  ریزي توصیه می کنند. در این نوع برنامه و وسایل این شیوه را تجویز می ها راهند: نامعلوم بودن اهداف، مانریزي  در برنامه

ی کوتاه مدت تعیین، و در هر مرحله با توجه به تغییرات شرایط، مانهاي دراز مدت، بهتر است اهداف برنامه در مقاطع ز ها و سیاست برنامه
 هاي مناسب اتخاذ شود.  سیاست

شکل  ماندر آغاز براي مبارزه با تبعیض نژادي در شهرهاي آمریکا و دفاع از مردم فقیر و محرو اناین جری پل داویدف):( ایتیریزي حم برنامه •
ریزي عدالتخواه دارد که  همبستگی نزدیکی با برنامه انریزي به حساب آورد. این جری یک الگوي برنامه انرا به عنوان آن تو گرفت و بنابراین نمی

 در جامعهآمریکا مطرح شده است.  مانزبه طور هم

باید در برابر نیازهاي مردمی که تحت تاثیر  می ریزي در این نظریه فرآیند تصمیم سازي در برنامه شین مک کونل):( ریزي پاسخگو برنامه •
 ها قرار دارند پاسخگو و مسئول باشد و لذا یک نظریه هنجاري است.  اجراي برنامه

 کشورهاي پیشرفتهنظري به سیر تحوالت در 

ریزي شهري  برنامهون انشود. اما با تصویب ق ي جامع و تفصیلی محسوب میها طرحي اصلی الگوي ها یکی از خاستگاه انگلستانکشور  :انگلستان •
آن  یني محلی جایگزها طرحي ساختاري و ها طرحه انریزي شهري در این کشور از اساس دگرگون شد و الگوي دو گ برنامه 1968و روستایی 

مرکزي و ( حکومتي  کند که منطبق با ساختار دو الیه به صورت یک نظام دو سطحی عمل می انگلستانریزي در  گردید. به طور کلی نظام برنامه
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 لندن بزرگو  شهرينمناطق کال، شهريننواحی غیر کالریزي محلی به سه بخش اساسی  محلی) است. همچنین در این کشور تشکیالت برنامه
  تقسیم شده است. 

ریزي متمرکز به نسبت از  دیشه لیبرالیسم اقتصادي، الگوي برنامهاندر این کشور به دلیل وجود ساختار فدرالیسم و تسلط ایاالت متحده آمریکا:  •
محیط زیست، رفاه  ریزي راهبردي، توسعه پایدار و حفاظت ریزي در این کشور به طرف برنامه نفوذ کمتري برخوردار است و جهات عمده برنامه

ریزي شهري در آمریکا  ین تحوالت جدید در برنامهتر مهمریزي محلی و مشارکت معطوف شده است. از  عمومی، عدالت اجتماعی، تقویت برنامه
در عبارتند از: محدود کردنن نقش مالکیت عمومی و افزایش نظارت عومی به کاربري زمین، تشویق و حمایت از نقش بخش عمومی و خصوصی 

  شهري انتوسعه و عمر
ي شهري به دو گروه یعنی ها طرحي جامع هم از نظر شکل و هم از نظر محتوا تغییر یافته و در نتیجه ها طرحدر این کشور الگوي  سه:انفر •

ختاري ي ساها طرحي عمومی شبیه ها طرح) تقسیم شده است. در واقع POS( ي کاربري زمین یا اجراییها طرح) و SDAU( ي عمومیها طرح
  است.  انگلستاني محلی ها طرحي کاربري زمین شبیه ها طرحو  انگلستان

ریزي در  دولت مرکزي، ایالتی و محلی) تعریف شده است. و برنامه( ریزي این کشور با توجه به ساختار فدرال در سه سطح نظام برنامه :مانآل •
 باشد.  مقیاس محلی کامال بر عهده نهادهاي محلی می

 انگلستانریزي ساختاري راهبردي در  بررسی تجارب برنامه - فصل هفتم

  باید سه مرحله کامال متفاوت را از یکدیگر تفکیک کرد: ان میگلستانبه نظر پیتر هال در بررسی سیر تحوالت شهرسازي در 
ون اناي و تصویب ق ي جامع شهري و منطقهها طرحتهیه و اجراي آن  ) که مظهر اصلی1960از اوایل قرن بیستم تا ( ریزي جامع دوره برنامه •

  است.  1947ریزي شهري و روستایی در سال  برنامه
ي والگ 1968ریزي شهري و روستایی در سال  ون جدید برنامهانآغاز شد و با تصویب ق 1960ریزي سیستمی که از اواسط دهه  دوره برنامه •

  کرد.  ي جامع قدیمیها طرحشین اني ساختاري راهبردي را جها طرح
ریزي  هاي جدید مثل برنامه آغاز شده و تحت تاثیر تحوالت سیاسی، اقتصادي، اجتماعی جدید به سمت گرایش 1970دوره معاصر که از دهه  •

 مشارکتی و دموکراتیک روي آورده است. 

 انگلستانیکرد سیستمی در شهرسازي ی روانمب

ریزي یک فعالیت عام است که براي نظارت و  دیشه مطرح شد که برنامهاناین  ناگلستاندر  1960در دهه ریزي: نظریه سایبرنتیک و برنامه •
ریزي، نشات گرفته از علم سایبرنتیک، توجه اصلی خود را بر اهداف  جام میگیرد. در نتیجه مفهوم جدید برنامهانتاثیرگذاري در روند یک سیستم 

 هاي تفصیلی به اسناد مکتوب تحلیلی روي آورد.  جاي تولید نقشهمتمرکز ساخته و به  ها آن هاي اصلی دستیابی به طرح و گزینه

ویلسون.  نمک لولین، جورج چدویک و آال انعبارتند از: برای انگلستانریزي سیستمی در  اصلی برنامه اننمایندگ ریزي سیستمی: فرآیند برنامه •
بینی و مدلسازي، تدوین طرح و ارزیابی، اجراي  عبارت است از: اهداف و مقاصد، پیش انریزي سیتمس از دید این وجوه مشترك فرآیند برنامه

  طرح

 انگلستاندر  اني توسعه و عمرها طرحونی اننظام ق

ي شهري در ها طرحواع انی. و تعاریف انبر اساس رویکردسیستمی، مب انگلستاندر  اني توسعه و عمرها طرحطبق کتابچه راهنماي نحوه تهیه و اجراي 
 به شرح زیر است: انگلستان

اي تهیه شدده و  ریزي ملی و منطقه هاي برنامه در پرتوي سیاست بایست میي توسعه ها طرح :اني توسعه و عمرها طرحي ها ها و پیش شرط زمینه •
ایجاد  مانز انسجام کامل در جریانو  گیانریزي حمل و نقل نوعی یگ کاربري زمین و برنامه اننه تنها به موضوع کاربري زمین پرداخته بلکه می

حفاظت، بهسازي، نوسازي و  انرا در یک ناحیه، در جهت ایجاد تعادل میآن  هاي مربوط به کند. همچنین در زمینه مسکن نیز باید تمام سیاست
  در نظر بگیرد.  ها آن بندي مانتوسعه جدید و ز
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با یکدیگر  ماني محلی که تواها طرحي ساختاري و ها طرحشوند یعنی  اصلی تقسیم میبه دو گروه  ها طرحاین  :اني توسعه و عمرها طرحواع ان •
  سازند: یک ناحیه معین را مشخص می انطرح توسعه و عمر

ریزي محلی و پیشنهادات اصلی در زمینه  هاي نهادهاي برنامه طرح ساختاري: شامل یک گزارش کتبی، توضیحات تصویري، سیاست §
 سطح مرجع) نیاز دارد. ( بخش از برنامه به تصویب وزارت مسکنتغییرات مهم است. این 

 ي ساختاري بر دو نوع است:ها طرح

v  انشهرست: براي حوزه اداري انشهرستطرح ساختاري 

v  انشهرستطرح ساختاري شهر: براي نواحی و شهرهاي بزرگ تابع  
 سازند.  هاي اجرایی طرح ساختاري را فراهم می بیشتر زمینهشوند و با تفصیل هرچه  ي ساختاري تهیه میها طرحطرح محلی: پس از تصویب  §

 ي محلی بر سه نوع است:ها طرح

v هاي مختلف شهرهایی که طرح ساختاري دارند و براي شهرهاي کوچک فاقد طرح ساختاري و نیز  طرح منطقه شهري: براي قسمت
 روستاهت. 

v مدت نیاز دارند. ی کوتاهمانبه در یک دوره زانام همه جي نواحی مداخله: براي نواحی نسبتا کوچک که به یک اقدها طرح  
v پردازد.  ریزي می هاي خاصی از برنامه ي موضوعی: که بهجنبهها طرح 

ریزي یک ناحیه را براي بیست تا سی سال آتی در اختیار مقامات محلی و  ي ساختاري تصمیمات و مقاصد برنامهها طرح شکل و وظایف هر طرح: •
. در واقع طرح ساختاري یک سند سیاستگذاري است که از نظر شکلی نیز یک گزارش کتبی همراه با نمودارها و تصاویر الزم دهند عموم قرار می

 آورند و یکی از اجزاء اصلی هاي طرح ساختاري را با دقت و تفصیل هرچه بیشتر به اجرا در می ي محلی اما سیاستها طرحگذارد.  را به نمایش می
 دارد.  همراه با گزارش کتبی، پیشنهادات طرح رابه صورتی دقیق عرضه می نقشه است که ها آن

 اني توسعه و عمرها طرحح و تکمیل اصال

ین این تر مهمبه اجرا گذاشته شد مورد اصالح تدریجی قرار گرفت که  انگلستاندر  1968محلی که از سال  -ي شهري ساختاريها طرحنظام جدید 
 اصالحات به شرح زیر است:

آن  شد و اجراي تهیه می انگلستانبراي سراسر  انشهرستتوسط شوراهاي  1985ي ساختاري تا سال ها طرح ریزي محلی: افزایش اختیارات برنامه •
ریزي واگذار شد و افزایش اختیارات  به بعد این اختیار به عهده خود مسئولین برنامه 1992اصوال موکول به تصویب وزیر مسکن بود اما از سال 

  لت محلی را در پی داشت. دو
  مورد چشم گیر این تحوالت عبارتند از: 2: اني توسعه و عمرها طرحتغییر در محتواي  •

 هاي محلی ریزي و ارائه خدمات اجتماعی توسط دولت افزایش توجه به اهداف اجتماعی برنامه §

 توجه بیشتر به حفظ عدالت و برابري و بهسازي مراکز قدیم شهري و محالت §

 دوره تاچریسم) ( 1980ي  دههتحوالت 

با پیدایش لیبرالیسم نو در این دوره، اساس تاچریسم بر محدود کردن نقش دولت در زندگی اقتصادي و  ریزي شهري: نفوذ لیبرالیسم نو در برنامه •
داد و بر عکس  اني ساختاري نشها حطرتاکید بر نقش نیروهاي بازار آزاد استوار بود. طی این دههدولت محافظهکار تاکید کمتري بر تهیه و اجراي 

ریزي  به شدت برابتکارات بخش خصوصی تاکید شده بود و نیز قدرت نهادهاي برنامه ها آن ) که درUDP( ي توسعه یکپارچهها طرحاز طریق ایجاد 
 ریزي کمک شود.  ح روند برنامهه سازي دولتی عمال به صفر تقلیل داده شده بود، تالش شد تا به اصالانتا حدود زیادي کاهش یافته بود و خ

ریزي  شهري عوض شد و اختیارات برنامهنریزي براي لندن و سایر نواحی کال برنامه مانساز ماندر این ز شهرها:نریزي براي لندن و کال برنامه •
) به همراه یک کمیته UDP( یکپارچه انبا نام طرح توسعه و عمر انآمد. و یک نوع طرح جدید توسعه و عمر به وجود ها آن یکپارچه براي

  بزرگ پیشنهاد شد.  لندنریزي مشترك براي  برنامه
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 ریزي راهبردي به سوي پارادایم برنامه -فصل هشتم

هاي اجتماعی و  رود که هرگونه شناخت علمی فاقد قطعیت و عینیت مطلق است و تابع نیازها، پرسش گاره در این معنا به کار میاناصطالح پارادایم و یا 
ی، از جمله انسانی و وضعیت جوامع انط اجتماعی در هر دوره تاریخی معین است و بنابراین اعتباري نسبی و تغییر پذیر دارد. با تغییر شرایط جهشرای

ند دهه دهند. به همین دلیل در طول چ یابند و اعتبار و ارزش تاریخی خود را از دست می ریزي شهري نیز تغییر می هاي برنامه جوامع شهري، نظریه
  شود: اشاره می انریزي شهري پدید آمده است که در زیر به طور خالصه بد واع رویکردها و جنبشها در عرصه برنامهاناخیر 

  هاي شهرسازي ظري به تحوالت نظریهن
پاتریک گدس و لوییس مامفورد آن ان پرداز و ایاالت متحده آمریکا پا گرفت که اولین نظریه انگلستانریزي شهري در اوایل قرن بیستم در  ش برنامهاند

با نظریه  مانزآن  یستس در شهرسازي را مطرح ساختند که تحت تاثیر شرایطانبودند که با استفتده از اصول بوم شناسی و زیست شناسی نظریه ارگ
در خاستگاه  1960به کارگرفته شد و تا دهه  انی در سراسر جهنجامع عقال ریزي الگوي برنامه انکارکردگرایی شهرسازي مدرندر هم آمیخت و به عنو

  خود دوام آورد. 
به شدت مورد  ها آن مدرنیسم به چالش کشیده شده به طوري که اعتبار اني بنیادي دورها از نیمه دوم قرن بیستم اما به تدریج تمام دعاوي و آموزه

شود و این دوره با پیشوند پسا از  عصر ارتباطات یاد می انبا عنوآن  ده که ازجامعه بشري وارد عصر نوینی ش 21ه قرن اناست. در دان گرفتهتردید قرار 
ی نظري و دعاوي عصر مدرنیسم شده انشین مباني جدیدي جها و روایت ها شود. در چنین شرایطی است که مفاهیم، آموزه دوره ماقبل خود جدا می

  باشند: این تحوالت بنیادین به قرار زیر میریزي و مدیریت را زیرورو کرده است. اهم  است که اساس برنامه
  هاي پدیدار شناسی، هرمنوتیک یا تاویل گرایی، خرد ارتباطی، نسبیت گرایی، نوپراگماتیسم و...  در عرصه شناخت شناسی: رواج و گسترش نظریه •
هاي اجتماعی، اقتصاد زیست  ی، شاخصهاي توسعه پایدار، زیست بوم گرایی، کیفیت زندگ در عرصه اقتصاد و توسعه: رواج و گسترش نظریه •

  محیطی، اقتصاد گردشگري و... 
 گرایی، عرصه عمومی، اجتماع محلی، مشارکت عمومی و...  هاي جامعه مدنی، کثرت در عرصه سیاست و جامعه: رواج. گسترش نظریه •

مطرح شده  انریزي و مدیریت شهري جه و... در برنامه ها دگاهها، دی اي از نظریه به دنبال این تحوالت بنیادین به تدریج در طول چند دهه اخیر مجموعه
 عبارتند از: ها آن است که اهم

 ) 1965 -لیندبلوم -ایاالت متحده( ریزي گام به گام برنامه •
 ) 1965 -داویدف -ایاالت متحده( ریزي حمایتی برنامه •

 ) 1965 -ایاالت متحده( ریزي عدالت خواه برنامه •

 ) 1965-1968 -انگلستان( ریزي سیستمی برنامه •

 ) 1960دهه  - ایاالت متتحده( ریزي راهبردي برنامه •

 ) 1973 -فالودي -انگلستان( ریزي فرآیندي برنامه •

 ) 1981 -مک کونل -انگلستان( ریزي پاسخگو برنامه •

 ) 1985 -فین اشتاین -ایاالت متحده( ریزي دموکراتیک برنامه •

 ) 1990 - هیلی -یاانبریت( ریزي مشارکتی برنامه •

مرحله  3را در طول قرن بیستم به  اناي در کشورهاي پیشرفته جه ریزي شهري و منطقه هاي برنامه تحول نظریه انداز کلی میتوماناما در یک چش
 اساسی تقسیم کرد:

 ینریزي عقال ریزي جامع یا برنامه پارادایم برنامه •

  ریزي سیستمی پارادایم برنامه •
 زي راهبرديری پارادایم برنامه •
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 ي توسعهها طرحالگوي  ناهداف کال ی فکري و اجتماعیانمب دوره نفوذ پارادایم

  خردگرایی و اثبات گرایی 1920-1960 جامع
 مدیریت متمرکز دولتی

  اقتصادي نتوسعه کال
 دهی کالبديمانساز

  اي منطقه -ي کالبدي ملیها طرح
 تفصیلی -ي جامعها طرح

  انبه جه نگرش سیستمی 1960-1980 سیستمی
 ها مدیریت علمی سیستم

  اجتماعی -بهسازي سیستمهاي اقتصادي
 هدایت و نظارت سیستم شهر

  هاي شهر مدلسازي سیستم
  ي بلند مدتها طرح

 محلی -ي ساختاريها طرح

 1980-000 راهبردي
  نگرش راهبردي و تصمیم سازي

  دموکراسی و خرد جمعی
 هاي بومی و محلی حفظ ارزش

  شهرتامین توسعه پایدار 
  گسترش عدالت اجتماعی

 یانتقویت مشارکت همگ

  ها طرحسلسله مراتب 
  ي محلی و کوتاه مدتها طرحواع ان

 هاي طراحی شهري پروژه

 

 ریزي راهبردي پارادایم برنامه ینریزي جامع عقال پارادایم برنامه پارادایم  ها  ویژگی

 ی فکري اجتماعیانمب
  خرد باوري علمی و اثبات گرایی

  تمامیت گراییقطعیت و 
 اقتدار دولت و مدیریت متمرکز

  خرد جمعی و تجارب بشري
  پذیري عطافاننسبیت گرایی و 

 دموکراسی و مشارکت

 ناهداف کال
  پیشرفت اقتصادي

  دهی کالبديمانساز
 کارکرد گرایی) ( کارایی شهري

  توسعه پایدار شهري
  اعتالي کیفیت محیط زندگی

 تامین منافع عمومی

 از نظر: سطح مداخله، مقیاس مداخله، موضوع مداخله ها طرحتنوع  تفصیلی -طرح واحد و کامل: جامع توسعهي ها طرحالگوي 

 رویه اجرایی
  جدایی تصمیم سازي و اجرا

  محوریت دولت مرکزي
 مدیریت عمودي و بخشی

  یکپارچگی تصمیم سازي و اجرا
  محوریت نهادهاي محلی

 بخشی انمدیریت افقی و می

 ریزي پسامدرن در برنامهآغاز عصر 

 انش و دوري از اقتدار گرایی، جزم گرایی و یکسانریزي بر اساس بازنگري در مفهوم خرد ناب، مطلق بودن د هاي جدید برنامه وجه مشترك پارادایم
شده است، به طور خالصه نقل ریزي پسامدرن که از نتایج مطالعات جدید حاصل  درباره برنامه ها سازي استوار است. برخی از رهنمودها و توصیه

  شود: می
ه در مقیاس خرد و مشروط، غیر خطی، بدون دعوي جامعیت، فوق العاده بودن و حتی الزام انباید آگاه می ریزي پسامدرن در واقع هاي برنامه زمینه •

  باشد.  نآور بودن براي مسئوال
  ریزي پشامئرن عبارت است تز: سه اصل کلی مورد نظر در برنامه •

  پذیر به جاي جست و جوي یک راه حل واحد و کامل عطافانیک دیدگاه معرفتی باز و قبول  §
 و...  ها ، تفاوتها تاکید بر شناخت واقعیات اجتماعی از جمله تکثر، جدایی §

 یابی، کاربري اراضی و... انمکهاي محیطی،  بازنگري در سیاست §

 ي را به صورت زیر خالصه نمود:ریز موضوعات محوري برنامه اناز یک دیدگاه کاربردي تر میتو •

 و...  انهاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، زن در تمتم زمینهعدالت اجتماعی: §

 ها و هویت ها سانبا توجه به تج ها حفظ تفات سیاست تنوع: §

 تقویت هویت اجتماعی و همبستگیشهروندي: §

 تاکید بر اجتماعات محلی و هویت محلیاجتماع محلی:  §

 و تفاهم مانجمعی بر اساس همکاري، گفتوفاق فرهنگ شهري:  §
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