
  
  

  توسعه پایدار شهريریزي برنامه

  اي  ریزي هسته با رویکرد برنامه

  ریزي توسعه پایدار شهري تهران)(پیشنهادي براي برنامه

  وحید محمودي

  وحید ماجد

  چکیده

ریـزان   ریـزي کـاربردي بـه برنامـه     اي به عنوان یک نوع برنامه هستهریزي  فی برنامهمعر ،هدف این نوشته

ریزان توسعه شهري جهت تحقق توسعه پایدار شهري باید در هرکدام  أکید بر اینکه برنامهشهري است و ت

اي در قالب یک تفکر استراتژیک  هاي هسته سري پروگرام از ابعاد توسعه پایدار شهري اقدام به انتخاب یک

توسعه پایدار در بردارنده کارایی اقتصادي، برابـري اجتمـاعی، پایـداري اکولـوژیکی و      نمایند.سیستمی ب

نفعان را در جامعه در فراینـد   شکل جدیدي از حکمرانی است که تحرك و مشارکت اجتماعی تمامی ذي

عمالً ناموفق بوده است، چرا کـه در   ریزي جامع توسعه برنامهکه نظر به اینکند. تصمیم گیري تشویق می

ریزي برنامهعمل امکان حل همه مشکالت در یک بازه زمانی ممکن نیست، لذا در سطح عملیاتی به جاي 

در راستاي نیل به توسعه پایدار شهري نیز شود.  خط دهنده توصیه می اي ریزي هسته ، برنامهجامع توسعه

تهـران و   انـداز توسـعه شـهر    نظر قرار گیرد. عطف بـه چشـم   دریزي م گردد که این نوع برنامهتوصیه می

هاي کلیدي در  اي، هسته ریزي هسته بایست مبتنی بر برنامه  مییک ژنگر و استرات برخورداري از نگاه جامع

هـاي اجرایـی آنهـا     کالبدي و فضایی تعریف و پروگرام هاي مختلف توسعه پایدار شهري و در حوزه هحوز

 "موضـوعی "اي هـم بـه صـورت     هاي هسـته  روگرامانتخاب پ ،ارت دیگر در این نوشتهتدوین گردد. به عب

 (انتخـاب بـرج مـیالد بـه     "مکانی"(نظیر پروگرام ویژه توانمندسازي فقراي شهر تهران) و هم به صورت 

ریزي براي تبدیل آن به یـک برنـد شـهري و نمـاد ملـی) در قالـب        عنوان یک هسته گردشگري و برنامه

  کید قرار گرفته است. توسعه شهر تهران مورد تأانداز  شمچ

  يکلیدگان ژوا

  اي ریزي هسته پایدار شهري، برنامه ریزي توسعه یدار، توسعه پایدار شهري، برنامهتوسعه پا

                                       
                                                           دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران Email: vmahmoudi@ut.ac.ir 
                                                دانشجوي دکتري اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهرانEmail: majed@ut.ac.ir 

  14/04/91تاریخ پذیرش:                                                                                            18/01/91تاریخ ارسال: 

 43-72/ صص  1391/ پاییز  64فصلنامه راهبرد / سال بیست و یکم / شماره 
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  مقدمه

هاي  شیوهپایدار تاکنون به  همفهوم توسع

 کار بـرده  هبگوناگون در قالب مفاهیم متنوعی 

ترین ایـده، مربـوط بـه     محوري شده است، اما

کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست بوده 

بر اسـاس   شده است. بیان  1987 سالکه در

اي پایدار است کـه بتوانـد    این تعریف، توسعه

احتیاجات نسل حاضر را بـدون فـدا کـردن    «

سـازي   هاي آینده بـراي بـرآورده   توانایی نسل

 . به بیان دیگـر، »هایشان تأمین کند نیازمندي

یی اقتصـادي،  توسعه پایدار در بردارنـده کـارآ  

برابري اجتماعی، پایداري اکولوژیکی و شـکل  

ــدي ا ــرك و  جدی ــه تح ــت ک ــی اس ز حکمران

نفعــان را در  مشــارکت اجتمــاعی تمــامی ذي

ــد  ــه در فراین ــمیم جامع ــویق   تص ــري تش گی

محور توسعه انسان در توسعه پایدار،  کند. می

. بـه عبـارتی توسـعه پایـدار،     شـود   میمعرفی 

محور اسـت و عرصـه نـوینی اسـت کـه       انسان

همزمان سیاسـت، فرهنـگ، محـیط زیسـت،     

ها را مورد  حقوق برابر انسان قتصاد، تجارت وا

توسعه پایدار  دهد. به بیان دیگر  میتوجه قرار 

ــت،    ــیط زیس ــداري مح ــل پای ــه اص داراي س

 .اقتصادي و پایداري اجتماعی اسـت  پایداري

نی محـور اصـلی توسـعه    جوامع انسـا  انسان و

 ايپایدار، توسـعه  هدف توسعه .پایدار هستند

 ).1383(زیاري،  جانبه است همه

ــده  توســع ــر ســـه اصـــل عم ــدار ب ه پای

پایداري بـوم شـناختی: ایـن     .1استـوار است: 

سـعه بـا حفـظ فرآینـدهاي     اصل بر انجـام تو 

هاي زیستی محیطی، تنوع گونه اساسی زیست

ــد دارد.  ــت تأکیـ ــیط زیسـ ــت محـ   و حفاظـ

 پایداري فرهنگی، اجتماعی: ایـن اصـل بـر    .2

کنترل مـردم بـر سرنوشـت خـود در جریـان      

پایداري اقتصادي: ایـن   .3ارد. توسعه تأکید د

هینـه از منـابع و مـدیریت    اصل به اسـتفاده ب 

هاي آینده هـم   ا به نحوي که نسلهمناسب آن

ي و رادهـا چ( دچار مشکل نشوند، تأکید دارد

  ).1381دیگران، 

  طرح مسئله. 1

هـاي   نظریه توسعه پایدار شهري موضوع

هـاي محـیط شـهري و    جلوگیري از آلـودگی 

هـاي تولیـد محـیط     ظرفیت کاهش اي،ناحیه

هـا  حمایت از بازیافت اي و ملی،ناحیه محلی،

آور و از بین هاي زیانعدم حمایت از توسعه و

بــردن شــکاف میــان فقیــر و غنــی را مطــرح 

توسـعه پایـدار شـهري پدیـده چنـد       کند.  می

وجهی است که حفظ محیط زیسـت، عـدالت   

 بهینـه  اجتماعی و پویایی اقتصادي با مصـرف 

پایداري شهري  دهد.منابع را مد نظر قرار می

: هـاي زیـر را در بـر داشـته باشـد      زمینـه  باید

اتومبیـل کمتـر   ، ییشرده و بـا کـارآ  فکاربري 

 ی در استفاده از منـابع یکارآ، دسترسی بیشتر
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آلودگی و مواد زائد کمتر و حرکت بـه سـوي   

مسـکن و  ، هاي طبیعی احیاء سیستم، پایداري

، ي اجتماعی سالمژاکولو، محیط زندگی خوب

حفظ فرهنـگ  ، مشارکت مردم، اقتصاد پایدار

 .و درایت محلی

ــه    ــه ب ــان ضــروري اســت ک ــن می در ای

موضوعاتی از ایـن قبیـل پرداختـه شـود کـه      

توان منافع رقیب را براي یک شـهر  چگونه می

پایــدار متعــادل ســاخت؟ چــه ترتیبــاتی      

هاي ذینفع براي پاسخگوي تعداد زیادي گروه

دن به یک شـهر پایـدار اسـت؟ و چـه     نائل ش

ساز وکارهاي نهـادي بـراي مـدیریت شـهري     

ــهري    ــدار ش ــعه پای ــین توس ــوب و همچن خ

ضروري هستند؟ بنابراین بسترسازي و ایجـاد  

س آنهـا  هادهاي موجد توسعه پایـدار و در رأ ن

هـاي  از ضـرورت  1حکمرانی خوب و شایسـته 

اساسی رسیدن بـه توسـعه پایـدار در مفهـوم     

توسـعه پایـدار شـهري در مفهــوم    کلـی آن و  

 خــاص آن اســت. در ایــن زمینــه بایــد نقــش

نهادها و بازیگرهاي مختلف از جملـه، دولـت،   

و بـاالخص   2هـا سـمن قوانین، جامعه مـدنی،  

شـهروندان و بخــش خصوصـی بــاز تعریــف و   

  حمایت گردد.

ـ  به بیان دیگر، ه توسـعه  براي دستیابی ب

تی و مهندسی مأموریپایدار شهري نیازمند باز

                                       
1. Good Governance 
2. NGOs  

فرآینــدي نهادهــاي چهارگانــه بــازار، دولــت، 

نهادهاي مدنی و مدیریت شهري هستیم، بـه  

اي که هر کدام در جاي اصلی خود قـرار   نهگو

گرفتـه، مأموریــت نهــادي خــود را بــه عهــده  

ــا  ــه و در تع ــامگرفت ــت   ملی نظ ــد در جه من

دستیابی به توسعه پایـدار حرکـت کننـد. در    

توان یدار را میهاي توسعه پااین راستا ویژگی

بدین صورت برشـمرد: حکمرانـی مشـارکتی،    

ــري اجتمــاعی و     پایــداري اکولــوژیکی، براب

  کارآیی اقتصادي.

سهم فزاینـده مـردم در نـواحی شـهري،     

هـا، دو  رشد اقتصادي متناظر شهرها و شهرك

ص توسعه اقتصـادي و اجتمـاعی   تجربه مشخ

زیرا نواحی شـهري از طریـق هـزاران     هستند،

کارکرد بازارهاي شهري، امکانات قابل توجهی 

هـاي  براي افزایش رفاه از طریق ارائـه فرصـت  

وسـعه ترکیـب وسـیع    فراوان به افراد بـراي ت 

یابی به بازدهی بـاالتر نیـروي   ها و دستدارایی

آورند و نواحی شهري بـه دلیـل   کار فراهم می

ــه ــوص دغدغ ــی در خص ــاي جمع ــائل  ه مس

ــذهبی و    ــات م ــی، مالحظ ــی، آموزش فرهنگ

 World)انـد  وجـود آمـده  حمایت متقابل بـه  

Development Report, 2003)  و شهر تهران

ـ  تواند مستثنی باشـد. نیز از این قاعده نمی ا ب

شـده دربـاره توسـعه و     توجه به مطالب بیـان 

ریـزي بـراي    ن و اهمیت برنامهلزوم مدیریت آ
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در راستاي نیـل بـه    به اهداف توسعه، رسیدن

ریزي بـراي آن  توسعه پایدار شهري نیز برنامه

اي از توسـعه پایـدار در   به عنوان زیر مجموعه

  ابعاد ملی آشکار و مبرهن است.  

  ادبیات نظري پژوهش. 2

ریـــزي در ادبیـــات اقتصـــادي، برنامـــه

سـازي مقیـد تعریـف    اقتصادي را نوعی بهینه

اقتصادي  ریزياند. بدین معنی که برنامهکرده

ــداکثر    ــدف ح ــه در آن ه ــدي اســت ک فرآین

نمودن رفاه اجتماعی یا مطلوبیـت افـراد یـک    

واحد اجتماعی نسبت به قیود منابع اقتصادي 

ــترس اســـت  New) و تکنولـــوژي در دسـ

Palgrave Economic Dictionary, 2007) .

انتخاب نـوع برنامـه اقتصـادي حـائز اهمیـت      

 -است و بسته بـه شـرایط موجـود اقتصـادي    

اجتمــاعی کشــور و رویکــرد محــوري برنامــه 

  تواند متفاوت باشد.  میتوسعه 

ریـزي  زه برنامـه کید نمود که امروباید تأ

ه یزي توسـعه  یـک مسـئل   ر اقتصادي و برنامه

ــ ــاده بـ ــه   هسـ ــادیر بهینـ ــت آوردن مقـ دسـ

کننــده رفــاه اجتمــاعی نیســت، بلکــه حداکثر

ــاري    ــاد و ی ــداف و ارش ــودن اه ــخص نم مش

ـ   ار جهــت رسـیدن بــه  ازجسـتن از سیســتم ب

شده است و ایـن متمـایز از    هاي تعیینحداقل

ریزي سوسیالیستی است کـه در  مفهوم برنامه

ریـز  آن تخصیص منابع صرفاَ بر عهـده برنامـه  

مرکزي بوده و بخـش غیـر دولتـی نقشـی در     

 ,Smith & Todaro)د تخصیص منـابع نـدار  

2009).  

گیري ست از تصمیما ریزي عبارتبرنامه

 Murdic) نجام فعالیتی در زمان آینـده براي ا

and Rose, 1983) ،ــق ــه طــور دقی ــرو ب  ت

سـت از فراینـدي داراي   ا ریـزي عبـارت   برنامه

مراحل مشخص و به هم پیوسته بـراي تولیـد   

خروجــی منســجم در قالــب سیســتمی  یــک

هماهنگ از تصمیمات. برنامـه بیـانی روشـن،    

 .از مقاصد و تصمیمات است مستند و مشروح

ست از تجسـم و  ا ریزي عبارتاین برنامه بنابر

طراحی وضـعیت مطلـوب در آینـده و یـافتن     

ها و ابزارهایی مناسب کـه رسـیدن بـه آن    راه

 ,Koontz et al) آورداهـداف را فـراهم مـی   

1986).  

. ریزي اسـت  برنامه خروجی فرایند برنامه

فرایند پیوسته است که پیش  ریزي یک برنامه

آغـاز شـده و پـس از    از اتخاذ هـر تصـمیمی   

یابـد. از جنبـه     مـی ادامـه   اجـراي آن تصـمیم  

ریـزي   برنامـه  ریزي داراي انـواع  ماهیت، برنامه

اي و  مـالی، وظیفـه   فیزیک، سازمانی، فراینـد، 

ریزي  عمومی است. از جنبه افق زمانی، برنامه

مـدت،   ریـزي کوتـاه   برنامه توان در قالب را می

ــه ــان برنام ــزي می ــه ری ــدت و برنام ــ م زي ری

   . )1370تودارو، ( بندي کرد بلندمدت دسته
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ریـزي،  اگر اهداف مـورد نظـر در برنامـه   

ریـزي   ، بـه آن برنامـه  اهداف اقتصـادي باشـد  

تواند   مییعنی هدف  شود،اقتصادي اطالق می

ریـزي باشـد. وقتـی     کننده نـوع برنامـه   تعیین

 هدف توسعه اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی  

ریزي توسـعه   برنامه باشد، آنگاه منظور نظر ما

اسـت، بـدین معنـی اســت کـه بـراي تحقــق      

بایست یک برنامـه توسـعه داشـته      میتوسعه 

 باشیم.

ریـزي اقتصـادي عبـارت از تـالش      برنامه

آگاهانــــه دولتــــی بــــراي همــــاهنگی    

طول یک دوره  هاي اقتصادي در گیري تصمیم

گــذاري، هــدایت و در بلندمــدت جهــت تأثیر

رشــد  مــوارد حتــی کنتــرل ســطح و برخــی 

هاي کلیدي اقتصـادي(درآمد، مصـرف،   متغیر

انـداز، صـادرات و    گذاري، اشتغال، پس سرمایه

اي  ت و غیرو) جهت دستیابی به مجموعهواردا

توسـعه اسـت.    هشـد  ینتعیـ  از اهداف از پـیش 

در پی تغییـر چـارچوب    اقتصادي ریزي برنامه

نهادهــاي جامعــه از طریــق یــک فرآینــد     

جتمــاعی و کننــده رشــد اقتصــادي، ا تســریع

صـورت   هیک برنامه اقتصادي بفرهنگی است. 

ـ  ساده مجموعـه  ی اقتصـادي  اي از اهـداف کم

رسیدن به آنهـا در یـک دوره    ،است که هدف

ــانی معــین ــا اســتراتژي زم ــل و ب ــاي از قب ه

  .(Todaro & Smith, 2009)ت اس شده تعیین

مجموعــه قــوانین و مقــررات، ســازمان و 

منظور تهیه و  هایی را که به ت و روش تشکیال

تدوین و چگونگی اجـرا، نظـارت و ارزشـیابی    

انـد،   هاي توسـعه کشـور طراحـی شـده     برنامه

  گویند. می» ریزي نظام برنامه«

  ریزي. تاریخچه برنامه2-1

ریزي در مقیاس گسترده و فراگیر  برنامه

ب  نخســـتین بـــار پـــس از پیـــروزي انقـــال 

در شوروي آغـاز   1917سوسیالیستی در سال 

بـه   1928گیري نهایی آن تا سال  لشد و شک

ریـزي   طول انجامید. روش شـوروي در برنامـه  

با تغییـرات کـم و زیـاد در همـه کشـورهاي      

در اروپــا ماننــد لهســتان،  چــهسوسیالیســتی 

و مجارسـتان، چـک و اسـلواکی و بلغارســتان    

در آسیا مانند چین، کره شمالی و ویتنـام   چه

کـار   تین ماننـد کوبـا بـه    مریکاي الادر  چهو 

  .گرفته شد

ــه ــورهاي    برنام ــاص کش ــا خ ــزي تنه ری

در بیشــتر کشــورهاي  سوسیالیســتی نیســت؛

ریـزي بـه    پیشرفته صنعتی نیز تجربـه برنامـه  

وجـود  نحوي وجود داشته است و هنـوز هـم   

ــد ــه ا  دارد. حتــی در کشــوري مانن مریکــا ک

ــت،    ــازار اس ــر ب ــی ب ــاد مبتن ــردمدار اقتص س

در  .ردوجــود دا ریــزي هــایی از برنامــه نمونــه

ریــزي در کشــورهاي در حــال  زمینــه برنامــه

تـوان در   هـاي زیـادي را مـی    توسعه نیز نمونه
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ــره  ــه، ک ــورهاي ترکی ــیا، در کش ــوبی،  آس جن

ــا در   ــران و... در آفریق ــدونزي، ای پاکســتان، ان

الجزایـر، تـونس،    کشورهاي مصر، تانزانیا، غنا،

مریکاي جنوبی در کشورهاي در ا  مراکش و...

  .سراغ گرفت شیلی و... مکزیک، برزیل،

ریــزي  ســال تجربــه برنامــه 60بــیش از 

ــران و طراحــی    9و اجــراي  11توســعه در ای

هاي قبل و بعـد از   در سال ملی برنامه توسعه

مـی، زمینـه باارزشـی از     ب اسـال  پیروزي انقال

ریــزي و اجــراي  تجــارب در خصــوص برنامــه

  داده است.برنامه را در اختیار کشور قرار 

  ریزي توسعه برنامه .2-2

 ،کنـیم   مـی عصري که ما در آن زنـدگی  

عصر سرعت است. کشورهاي در حال توسـعه  

را مجال آن نیست که در یک فرآیند تاریخی 

تحقق توسـعه و برخـورداري    و بسیار طوالنی،

هاي آن را به انتظار بنشینند. توسـعه،   از میوه

ر زنــدگی اقتصــادي و  تغییــرات بنیــادي د 

هاي یک جامعه اسـت کـه در    اجتماعی انسان

افتد. ایـن حرکـت     مییک فرآیند ارادي اتفاق 

ــه و آنچــه کــه امکــان تحقــق   ارادي و آگاهان

معقول و منطقی  توسعه را در یک زمان نسبتاً

  ریزي است. ، همانا برنامهسازد  میفراهم 

ــی هــدف برنامــه   ریــزي، توســعه  وقت

، آنگـاه  اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی باشـد   

ریزي توسـعه اسـت. برنامـه     نظر برنامهمنظور 

 اقتصـادي نیسـت،   توسعه، یک برنامـه صـرفاً  

اي است که به دنبال ایجـاد تغییـر   بلکه برنامه

بــراي  در ســاختارها و نهادهــاي یــک جامعــه

ــه در     ــالی و چندگان ــداف ع ــه اه ــیدن ب رس

اجتمـاعی  و علمـی و    -هـاي اقتصـادي   حوزه

  .  )1370تودارو، ( فرهنگی است

انتفـاعی و   سعه یک برنامه صرفاًبرنامه تو

کسـب ســود یـا درآمــد (هماننــد   مبتنـی بــر  

هـا   ها و سازمان هایی که در سطح بنگاه برنامه

اي اسـت   شود) نیسـت، بلکـه برنامـه     میانجام 

براي حرکت دادن یک جامعـه از دوران گـذار   

به دوران مدرن است و برنامـه توسـعه الزامـاً    

جامعـه و  متولی واحدي نـدارد و کلیـه آحـاد    

ی را در شئونات مختلـف اقتصـادي و اجتمـاع   

ثیر قـرار  المللـی تحـت تـأ    حوزه داخلی و بین

قطعـی و  دهد. برنامه توسعه یک برنامـه م   می

مقطعـی و   هاي حل مشکالت موردي یا بحران

ــراي  موقــت نیســت، بلکــه برنامــه اي اســت ب

دین که داراي رویکردي مشخص تغییرات بنیا

 شن است.رو اندازي نسبتاً و چشم

ــد     ــه در فرآین ــی ک ــور اساس ــش مح ش

ریزي توسعه باید مد نظـر قـرار گیـرد،     امهبرن

  ):1370تودارو، (ند ازا عبارت

 سازي و تعریف توسعه  مفهوم .1

 هاي توسعهلفهؤتعریف ابعاد و م .2
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یابی بـه  تعریف هدف و رویکرد دست .3

 توسعه

 شناخت وضع موجود .4

هـاي مبتنـی بـر     انتخاب اسـتراتژي  .5

مـراد از توسـعه    هدف و مفهومی کـه 

ــر    ــاکم ب ــه ح ــردي ک ــت و رویک  اس

 .باشد میریزي توسعه  برنامه

توسعه شـامل تعیـین    تدوین برنامه .6

منابع و  مواد، ها، تعیین اولویت قلمرو،

 .نظارت و ارزیابی

 ریزي توسعهانواع برنامه .2-3

ریزي توسعه بر مبنـاي معیارهـاي   برنامه

  بندي است: مختلفی قابل تقسیم

  ینظر هدف اساس زاالف) 

: که هدف آن 3یضد دوران یزير برنامه. 1

و  يا دوره ينوسانات اقتصـاد  سري یککنترل 

خواهد   میآن است و  یمحدود کردن آثار منف

 ،کنـد  یجـاد مـدت ا  ثبات هر چنـد کوتـاه   یک

رفـع   يبـرا  یضـربت  يها برنامه یهمانند برخ

  تورم. یا یکاريب

ـ  4يا توسعه یزير برنامه. 2 دنبـال   ه: کـه ب

ــرو تغ ينوســاز  يهــا ســاختارها در حــوزه یی

 یدارو پا یاديصورت بن هب یو اجتماع ياقتصاد

اسـت کـه    یـزي ر نوع برنامه یناست. در واقع ا

                                       
3. Anti-cyclical Planning 
4. Development Planning 

در حـال   يتواند در دسـتور کـار کشـورها     می

مناسـب   یشـتر . مورد الـف ب یردتوسعه قرار بگ

  است. یافته توسعه يکشورها

  از نظر زمان یزير برنامهب) 

 اًبرنامـه حـدود   یکمدت  برنامه کوتاه. 1

 یاتیو عمل ییاجرا يا ساله است که برنامه یک

مطــابق و  اســت و معمــوالً یلیتفضــ و کــامالً

شـود.    می یمتنظ یانهسال يها بر بودجه یمبتن

برنامـه   یسـند مـال   یـا بودجه در واقع برنامـه  

  است.

 7تـا 3 ینبـ  يا مـدت دوره  یانبرنامه م. 2

 یمساله تنظ 5صورت  هب سال است که معموالً

امـا در   ،اسـت  یـی برنامـه اجرا  یـن گردد. ا  می

 سطوح از اجمال برخوردار بوده و کامالً یبرخ

رود   مـی برنامه انتظـار   ین. در ایستن یلیتفص

بر اسـاس   یاجتماع يکالن اقتصاد یرهايمتغ

 ییـر شـده تغ  که مدل برنامه انجـام  یمحاسبات

 یـز ن یها و اقدامات خاصـ  یاستگذاريکند و س

ــرا ــنا يب ــام   ی ــه انج ــول برنام ــور در ط منظ

  شود.  می

ــه . 3 ــدت برنام ــه بلندم  15-20 يا برنام

 یرهـا برنامـه تعـداد متغ   ینساله است که در ا

 یانـداز کلـ   صورت چشم هب یشترکمتر بوده و ب

برنامه ادعا بر  ینشود. در ا  می یمترس یندهاز آ

را در جامعه  ییريتوان هر تغ  میاست که  ینا

  کرد یجادا
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از نظـر درجـه دخالـت     یـزي ر برنامهج) 

  دولت 

 ينظر درجه دخالـت دولـت و دسـتور    از

 ي،توان آن را به برنامه ارشاد  می ،بودن برنامه

ــار ــیو ترک ياجب  يو اجبــار ياز ارشــاد یب

  نمود. یمتقس

 در :يدسـتور  یـا  ياجبـار  ریزيبرنامه .1

ــه ــزيبرنام ــار ری ــا ياجب ــو يدســتور ی  يالگ

تحقـق   يمنابع و اقـدامات الزم بـرا   یصتخص

شود و همـه    می یینطور مشخص تع  هاهداف ب

 یـن آن هسـتند. در ا  يو اجـرا  یتملزم به رعا

هـاي   هـاي برنامـه، راه   ریزي هـدف  نوع برنامه

اجباري مجریان است و فرض بر این است که 

ـ   افـراد و   هدولت براي تحمیل این دسـتورها ب

ابزار کـافی   هاي داخل قلمروي خود از سازمان

ریــزي،  برخــوردار اســت. در ایــن نــوع برنامــه

هاي  ریزي، دستورالعمل دستگاه مرکزي برنامه

تفصیلی را به واحدهاي عملیـاتی و اجرایـی و   

اي بــه طــور  هــاي محلــی و منطقــه بــه مقــام

کند. چگونگی  غ می مستقیم و غیرمستقیم ابال

ــین و ته ــهتعی ــتورالعمل  ی ــین دس ــاي  چن ه

ها، بدون شـک بـر اجـرا     مشخص درباره هدف

  گذارد. تأثیر می

ریـزي   برنامه« در :يریزي ارشاد برنامه. 2

ریـزي شـده، بـا     هـاي برنامـه   هـدف » ارشادي

اي  هاي مشـاوره  هاي گسترده یا گروه مشورت

هـاي   کاردان نماینده بخش خصوصی و گـروه 

یـد  شود. در ایـن شـیوه تأک   نفع تعیین می ذي

» نامـه بر پـیش «زیادي بر مطالعـات گسـترده   

ــا اجــراي برنامــه تضــمین شــود.   مــی شــود ت

بـه کمیـت و    ارشـادي ریـزي   موفقیت برنامـه 

عات مورد نیاز و همچنـین   کیفیت آمار و اطال

وجود در به سطح پیچیدگی روابط اقتصادي م

 یتو هـدا  یرسـان  جامعه بستگی دارد. اطـالع 

ــامل ــاد ینع ــا  ياقتص ــتفاده از ابزاره ــا اس  يب

ــديو تهد یقیتشــو جهــت تحقــق اهــداف   ی

  برنامه.

  .يو اجبار ياز ارشاد یبیترک. 3

 ياز نظر سـطوح اقتصـاد   یزير برنامهد) 

  یاجتماع

 یاجتمـاع  ياز نظر سطوح اقتصاد برنامه

بخش)  یرز یاتواند به برنامه کالن، بخش (  می

برنامـه    شـود.  یمو طرح (سطح پـروژه) تقسـ  

ــالن کل ــهکـ ــش یـ ــا بخـ ــاد يهـ را  ياقتصـ

مـثال مربـوط    یبرنامه بخش یول ،یردگ  میدربر

 یـا بخـش ارتباطـات و    یـا  يبه بخش کشاورز

بخش حمل و نقل و مانند آن است. در سطح 

هــاي توســعه  برنامــه» ریــزي بخشــی برنامــه«

هـا و   ها و خط مشـی  بخشی، براساس سیاست

ن، شـامل نـوع و حجـم     هـاي کـال   بینـی  پیش

ها و اعتبـارات مربـوط تهیـه و     بخش عملیات

  ود.ش تنظیم می
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  یاییاز نظر شمول جغراف یزير برنامه)  ه

توانـد    می یاییاز نظر شمول جغراف برنامه

  باشد. یمحل یا يمنطقه ا -یمل

 اي زیرمجموعـه » اي منطقه ریزي برنامه«

آیـد کـه    ریـزي بـه شـمار مـی     از نظام برنامـه 

هـاي مکـانی بـوده کـه      معطوف به همـاهنگی 

ها ضـروري اسـت.    براي ترکیب بهینه فعالیت

ریـزي   این زیرمجموعـه در ارتبـاط بـا برنامـه    

زم و راهبردهـا را در   ن زمینه هماهنگی ال کال

ــه  ــق برنامـ ــرزمین از طریـ ــل سـ ــ کـ  زيریـ

ــین ــه  ب ــر   منطق ــرزمین میس ــایش س اي و آم

ریـزي بخشـی    سازد و در ارتباط بـا برنامـه   می

تمهیــدات همــاهنگی در درون منطقــه بــا    

ــراهم   فضــاهاي محلــی و مکــان فعالیــت را ف

این، هماهنگی زیرمجموعـه    کند. براساس می

ریــزي در مکــان از ســطوح زیــر  نظــام برنامــه

  شود: برخوردار می

ریــزي  ســطح ملــی و فراملــی (برنامــهـــ 

  آمایش سرزمین)

اي  اي و درون منطقـه  منطقه سطح بینـ 

  اي) ریزي منطقه (برنامه

ریـزي شـهري و    سطح محلـی (برنامـه  ـ 

  روستایی)

فضاهایی اسـت  مراتب  سطوح سلسله این

م و مــرتبط بــا هــم بــه عنــوان أکــه بایــد تــو

ریــزي  زیرمجموعـه متمــایزي از نظــام برنامــه 

هـاي   اما هر یک بـه دلیـل زمینـه    ،تلقی شود

فضایی با مقتضیات متفاوت از حـوزه عمـل و   

  ریزي مستقلی برخوردار است. برنامه

  یتاز نظر درجه جامع یزير برنامه و)

ــه ــزير برنام ــمو   ی ل از نظــر درجــه ش

درجـه   یـا  یو اجتمـاع  ياقتصـاد  يها یتفعال

 یجامع و بخش ریزيعموماً به برنامه یتجامع

 یجزئـ  يهـا  . برنامهگرددیم یمتقس 5یجزئ یا

ــط  ــکفق ــ  ی ــاد مل ــش از اقتص ــر(نظ یبخ  ی

 یـن . ادهـد  یصنعت) را پوشش م یا يکشاورز

ــه  یدر حــال از  یگــريد یوهشــ یــکاســت ک

 یـده کـه کمتـر مطـرح شـده و ا     یـزي ر نامهبر

بــه  توانـد یمـ  ،باشـد یمـ  یـز نوشـتار حاضـر ن  

 یوهشـ  ایـن  فـوق اضـافه گـردد.     بنـدي  دسته

 یـزي ر که ما از آن با عنوان برنامه یزير رنامهب

ـ  یـا دهنـده   خط یديکل هايهسته صـورت   هب

که  کنیمیم یاد 6ايهسته ریزيخالصه برنامه

شـد. در  داده خواهد  یحتوض يدر قسمت بعد

جـامع و سـپس    یـزي ر برنامهادامه در ابتدا به 

  پرداخت. یمخواه ايهسته یزير برنامه

جـامع   ریزيبرنامه: جامع یزير برنامه. 1

اسـت کـه در آن    یو کلـ  یبرنامه عمـوم  یک

هـا و  شده و تمام بخـش  یحتصر یاتتمام جزئ

و در قالـب   یتاهم یکبه  ياقتصاد هايحوزه

 یـک و ارگان یافتـه جامع، سـازمان  یستمس یک

                                       
5. Partial 
6. Core-Planning 
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 ,Gish and Gosh)یـرد  گ یمـ مد نظـر قـرار   

 یـــهجـــامع کل زيیـــر در برنامـــه. (1991

در نظــر  تمــاعیاج -ياقتصــاد يهــا یــتفعال

ــه  ــیگرفت ــرا  م ــود. ب ــام بخــش يش ــا و  تم ه

 يهـا  ها در سطوح مختلـف و حـوزه   بخشیرز

شـود و    می یزير و برنامه يگذار مختلف هدف

و  یناهـداف تـدو   یـن برنامه با توجه به تمام ا

ــاز ــرا س ــده و ب ــه   يگار ش ــابع مربوط آن من

ــه طــور معمــول شــود.  مــیداده  یصتخصــ  ب

 یشـتر در حال توسعه ب يها در کشورها دولت

 یـه اما ته ،دارند یزير نوع برنامه ینبه ا یلتما

بـا   یمعنـ  یـن برنامه کـالن و جـامع بـه ا    یک

و اجرا  یندر مرحله تدو يجد يها یتمحدود

  روست، از جمله: هروب

 یازمنـــدن يا برنامـــه ینچنـــ ینتـــدو -

گسترده اسـت کـه    يها اطالعات، آمار و داده

ــوالً ــه معم ــل ب ــعف دلی ــا ض ــاد يه در  ينه

آمارهـا و   ینا یهدر حال توسعه ته يکشورها

 یهته ی. حتیستن یرپذ امکان یسادگ هها ب داده

 یـاز و اطالعات مورد ن یتیجمع یقدق يآمارها

 با خطا همراه است. یزحوزه ن یندر ا

ــههز - ــا ین ــنگ يه ــیاجرا ینس دارد و  ی

خصوص در مراحل  هرا ب يا گسترده یالتتشک

  طلبد.  اجرا و نظارت می

 یاديمتخصص ز یانسان یروين یازمندنـ 

  است.

  است.   ینیدقت برآوردها و محاسبات پا -

در حال توسعه  يهادر کشور یکل طور هب

 يبرا یو تخصص یمال -ينهاد يها یتمحدود

امـا در عمـل    ،برنامه جامع وجود ندارد ياجرا

 ياقتصـاد  یاندر متول یعموم یلو تما یشگرا

اســت. در  یــادز يا برنامــه ینچنــ ینبــه تــدو

 ریـزي نـوع برنامـه   ینا یتخصوص عدم موفق

 ریزيرنامهبا ب يبه تجربه کشورها توانیهم م

در  ریـزي متمرکز اشاره نمود که شکل برنامـه 

جـامع    ریـزي نامـه بر یکـرد بـر رو  یآنها به نوع

 هـاي به برنامـه  توانیم یااستوار بوده است و 

در حال توسعه، از  يتوسعه جامع در کشورها

 یـران شـده در ا  توسـعه اجـرا   هايجمله برنامه

سـال تجربـه    ینچند رغمیاشاره نمود که عل

چه قبل از انقـالب و چـه بعـد از     ریزي، برنامه

در جهـت حصـول بـه     یچندان یقانقالب، توف

ــه  ــداف برنام ــتیابی اه ــا و دس ــعه   ه ــه توس ب

  .ایم نداشته یاسیو س یاجتماع ياقتصاد

 بـر  یمبتنـ  یـا ( يا هسـته  یزير برنامه. 2

 یـزي ر برنامـه  :دهنـده)  خط یديکل يها هسته

توسـعه   ریـزي  از برنامـه  یگـر د ینوع يا هسته

خـط   یـدي کل هـاي بر هسـته  یاست که مبتن

توسعه  يبرا ریزيامهتوسعه در امر برن هدهند

    .است

جـامع توسـعه    یـزي ر که برنامهینبه ا نظر

عمالً ناموفق بـوده اسـت، چـرا کـه در عمـل      
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 یبـازه زمـان   یکامکان حل همه مشکالت در 

 يبه جـا  یاتیلذا در سطح عمل ،یستممکن ن

ــه ــزيبرنام ــه  ری ــعه برنام ــامع توس ــزير ج  ی

دهنده است که تحـت   خط یديکل هاي هسته

توسعه  یاتدر ادب 7اي ریزي هسته برنامهعنوان 

قلـب   ايهسـته  یـزي ر . برنامـه شود می رحمط

ــعه و متکــ   ــه توس ــته  یبرنام ــر هس ــا ب  يه

اســت.  یــیاجرا يهــا دهنــده و پروگــرام خــط

متشکل از هـدف،   يا مجموعه ییپروگرام اجرا

 یالتو تشـک  یده مشخص، سازمان يها پروژه

 يبرا یامانع توسعه و  یکحذف  يبرا ییاجرا

برنامـه   یچقطـب توسـعه اسـت. هـ     یک یجادا

مشـخص در   يها بدون وجود پروژه يا توسعه

الزم  یـی اجرا یتقابل ییاجرا يها بطن پروگرام

ــدارد. در شــرا ــدان ا یطرا ن ــنفق بخــش در  ی

ــد   ــور تب ــه مزب ــعه، برنام ــه توس ــه  یلبرنام ب

(هر چنـد خـوب و مطلـوب)     یکل یرهايتصو

 گـر یشـود. بـه عبـارت د     مـی  ییاجرا یرغ یول

 ینبرنامــه توســعه، همــ یــکســتون فقــرات 

اسـت کـه    یهیاست و بد ییاجرا يها پروگرام

قرات قدرت بلند بدون ستون ف يموجود یچه

چنـد ممکـن اسـت    هر ؛شدن و حرکت نـدارد 

 باشـد  یو خواسـتن  یباز یارآن بس يها یطراح

  ).1381 یورشهر یمی،(عظ

                                       
7. Core Planning 

 سـري  یکبه  یمتک ايهسته یزير برنامه

مرتبط اسـت و   يها و پروژه ییاجرا يها طرح

 يچند بخـش اقتصـاد   یا یکمحدود به  الزاماً

حمـل و نقـل و ...)    -يکشاورز -(مثل صنعت

 یقـت در حق یـزي، ر نـوع برنامـه   اینشود.  ینم

دهنـده   خـط  يها بر هسته یمبتن یزير برنامه

بـر   یـزي ر نوع برنامـه  ینمدافع ا یشهاست. اند

رنامـه  نوع ب ینا يو اجرا یهادعاست که ته ینا

است و حرکـت   یشترآن ب یتر و اثربخش ساده

و  يشـئونات اقتصـاد   یربـر سـا   یديهسته کل

ـ    یرثأتـ  یاجتماع سـمت   هگذاشـته و کشـور ب

نوع برنامه معتقد به  ینرود. ا یم یشتوسعه پ

 یو اصــل يمحــور يدر تنگناهــا ییگشــا گــره

هـا و   بخـش  یراست که موجب خواهد شد سا

  .یندبه حرکت درآ یزها ن حوزه

معتقدنـد کـه    یـزي ر برنامـه  ینا حامیان

 یـک، جامع اگر چه از لحـاظ تئور  یزير برنامه

ـ  یدهجذاب و ا در عمـل، امکـان    یآل است، ول

گوناگون وجود ندارد  یلآن به دال يساز یادهپ

برخــوردار از  برنامــه در صــحنه عمــل یــنو ا

کـه در   یچرا که منـابع  ؛یستالزم ن یبخشاثر

در  یـن و ا اسـت محـدود   ،هاست دولت یاراخت

ناخـالص   یـد کـه تول  یافتـه ن توسعه يکشورها

مشهود  یبه خوب ،دارند ینی) پائGDP( یداخل

منابع محـدود   ینا یصاست و لذا امکان تخص

 يهـا  به تمام معضـالت و چـالش   در دسترس
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ـ  یـن موجود در اقتصـاد وجـود نـدارد. ا     یناول

  جامع است. یزير برنامه رد يبرا یلدل

 یـن جـامع ا  یـزي رمشکل برنامـه  دومین

آمار و اطالعـات،   ي،است که به لحاظ ساختار

 ینانجام چنـ  يرا برا یپشتوانه الزم کارشناس

ــه ــزير برنام ــراهم ن ی ــیف ــام    م ــد. هنگ آورن

ـ  یـزي، ر برنامه  یتگـام، شـناخت وضـع    یناول

موجود  یتاز وضع یموجود است تا ما شناخت

ــود برن یمقــادر نخــواه یم،نداشــته باشــ  امــهب

 یـن ا يهـا  یـه . پایمنمائ یزير را طرح یحیصح

 یتاسـت کـه مـا از وضـع     یشناخت، اطالعات

و  یمکن  میکشور کسب  یکموجود در اقتصاد 

اطالعات هم اغلب در قالب اعداد و ارقـام   ینا

ــرا  ــثال ب ــت. م ــه يو آمارهاس ــزير برنام در  ی

از تـورم،   یدبا ي،حل مشکالت اقتصاد يراستا

 در یاطالعـات کمـ   واردم یرو سا یکارينرخ ب

انهــا  يتــا بــر مبنــا یمدســترس داشــته باشــ

ــه ــائ يا برنام ــاذ نم ــا ،یمرا اتخ ــدم توان و  ییع

اطالعات قابل اتکا و هماهنگ  هئتعارض در ارا

 یـزي ر وانـع در راه برنامـه  م ینتر از بزرگ یکی

  جامع است.

از لحـاظ اهـداف    ايهسـته  ریـزي برنامه

ـ  ،جامع اسـت  یکاستراتژ از نظـر برنامـه    یول

ــاهــا  بــه بخــش محــدود  یاصــل يتنگناهــا ی

آنچه که در برنامـه جـامع،    ینگردد. بنابرا  می

ـ  ؛جا هم هستینماست، در ا يراهنما در  یول

 ریـزي نـوع برنامـه   یـن حـوزه مشـخص. ا   یک

کـه در  را  یـالی ر nکند که مـثال    می یشنهادپ

در  ،یــم در دســترس دار ســال  یــک ولطــ

 ییــراتتغ يبــرا یلیکــه پتانســ ییهــا بخــش

 ،یمدار يخلق ارزش اقتصادو امکان  ياقتصاد

بودجـه   ینکها يو به جا یمنمائ يگذار یهسرما

 يگـذار  یهگسـترده سـرما   یفـی دولت را در ط

 يا آن بودجه محدود را به شکل هسـته  یم،کن

 یـین را تع یچند خط اصـل  یعنی. یمصرف کن

ــیمک ــتا  يو رو ن ــوط و در راس ــان خط  يهم

موضوع با برنامـه  ین. ایمها متمرکز گرد همان

چنـد   یـا  یک يکه تمرکز بر رو یبخش ریزي

را مد نظر قـرار   ياقتصاد یربخشز یابخش و 

 هـاي هسـته  یژگـی . ویسـت ن یکسان دهد،یم

 یـن ا يبـاال  یـت دهنـده در ظرف  خـط  یـدي کل

 هـاي بخـش  یربر سـا  ثیرگذاريأها در تهسته

 یتحاصل از فعال یزرسر ،نهفته است اقتصادي

موجب به حرکت درآوردن  یديکل هايهسته

 یعو تسـر  ياقتصاد هايها و بخشحوزه یرسا

ـ  ،شودها میدر روند حرکت آن کـه   یصـورت  هب

عنوان موتور  هدر هر حوزه ب یديکل هايهسته

  قلمداد گردد. تواندیرشد و توسعه آن حوزه م

 ینتـر  توان اشاره نمـود کـه مهـم     می لذا

 یـــديکل هـــايبحـــث در انتخـــاب هســـته

ــاع  خــط ــش اجتم ــده، نق ــاد ی،دهن و  ياقتص

 یزورعنوان کاتال هبودن آن است که ب یرگذارثأت
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 هـاي ها، منـاطق و حـوزه  ها، بخشدر قسمت

ــاد ــاع ي،اقتص ــی،س ی،اجتم ــ یاس و  یفرهنگ

 یــديکل هــايکنـد. هســته   مــیعمــل  یعلمـ 

نهضت  یجادا یمنبع اصل واندهنده به عن خط

ــاز ــارآفر يتوانمندس ــش ینیو ک ــا و در بخ ه

ـ  هاي حوزه  توانـد یاقتصـاد مـ   یـژه و همختلف ب

  مطرح گردد.  

هـا   در کل حوزه ايهسته ریزيبرنامه در

هــا و از بخــش یــکاز جملــه اقتصــاد و در هر

چنـد   یـا  یـک  یـد با ي،اقتصـاد  هايزیربخش

دهنـده مشـخص گـردد و     خـط  یديکل ههست

 هـاي هـا و پروگـرام  هسـته  يرو یشترتمرکز ب

و توسـعه   گـذاري یهآنها در روند سرما ییاجرا

 ریزياست که در برنامه یمعن ینبد ینباشد. ا

اسـتفاده   يفـاز  یکـرد رو یکاز  یدبا ايهسته

 ریـزي برنامـه  یعنـی  یکصفر و  یکرنمود و رو

را کنـار گذاشـت.    یبخش ریزيبرنامه یاجامع 

 ریـزي برنامه یکرددر رو شود یم یدکأت مجدداً

ــته ــته  ايهس ــر هس ــز ب ــايتمرک ــديکل ه  ی

 یرکنـار گذاشـتن سـا    یدهنـده بـه معنـ    خط

 يهـا  حـوزه   میدر تما توان یم ها نیست، شبخ

ــاد ــري یو فرهنگــ یاجتمــاع ي،اقتص  یکس

نمـود.   یـف مشـخص تعر  یـدي کل يهـا  هسته

 ریـزي برنامـه  ،یـد طـور کـه اشـاره گرد    همـان 

جـامع، از نظـر    ریـزي به مانند برنامه اي هسته

  جامع است. یک،اهداف استراتژ

 يا هســته یــزير برنامــه يهــا یژگــیو از

  اشاره کرد: یرموارد زتوان به   می

ــنا - ــه ی ــزير برنام ــز رو  ی ــا تمرک  يب

 یـروي بـه ن  یازمشخص و محدود، ن يمحورها

در  یاجـرا دارد و ســع  يبــرا يکمتـر  یانسـان 

  دارد. یانسان یروين ییو توانا یتقابل یشافزا

 یـزي ر نسبت به برنامه یزي،ر برنامه ینا -

دارد و  يبه آمار و اطالعات کمتـر  یازجامع، ن

است کـه چنانچـه خواسـته     یهیبد کامالً ینا

پروژه خاص تمرکـز گـرد،    یک يشود مثالً رو

که همزمـان   یبه اطالعات، نسبت به زمان یازن

چند پروژه تمرکز شده، کمتر است. پس  يرو

کـه در   یبـا مشـکل   يزیـ ر نوع برنامـه  یندر ا

ر و اطالعـات قابـل اتکـا در    فراهم نمودن آمـا 

ــود یــزير برنامــه مواجــه  یم،جــامع مواجــه ب

  .یستیمن

بـه زمـان    یـاز ن یـزي ر نـوع برنامـه   ینا -

  دارد. يکمتر

 یـی اجرا یـت قابل یـزي، ر نوع برنامه ینا -

 یزير برنامه يکه اجرا یدر صورت ،دارد يبهتر

  و مشکل است. یچیدهپ یارجامع، بس

  هاي پژوهشیافته. 3

ــه ــورها   برنام ــیاري از کش ــزي در بس ری

اقتصــادي و توانسـته اسـت بـه رونـد توسـعه      

ـ    ویـژه   هاجتماعی آنها شتاب بیشـتري دهـد، ب

ریزي توسعه با بسـیج امکانـات و   اینکه برنامه
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منابع اقتصـادي کشـورها در جهـت نیـل بـه      

توسعه توانسته به آنها کمک نماید که توسعه 

در آنها در زمان نسبتاً کوتاهی تحقق یافتـه و  

هـاي توسـعه نمـوده    آنها را برخوردار از میـوه 

دیگر لزوماً نیل بـه توسـعه را در یـک    است و 

تـوان  فرآیند تـاریخی و بسـیار طـوالنی نمـی    

متصور شد. گواه ایـن ادعـا، پیشـرفت سـریع     

اقتصادهاي نوظهور از جمله کشورهاي آسیاي 

هاي اخیـر و تجربـه گرانبهـاي    شرقی در دهه

ــه   ــن زمین ــس از جنــگ اســت. در ای ــن پ ژاپ

شد هاي رصورت اخص به استراتژي هتوان ب می

صادرات محور و یا همـان اسـتراتژي توسـعه    

نگـر در کشـورهاي جنـوب شـرق آسـیا      برون

اشاره نمود که توانسته بـه رشـد اقتصـادي و    

  توسعه این کشورها کمک شایانی نماید. 

ریــزي چـارچوب مفهــوم برنامـه   بــهاگـر  

نگـر کـه   هاي رشد بـرون اي با استراتژيهسته

ان تـو  ر خاور دور اتخـاذ شـده بنگـریم، مـی    د

هـاي  عنوان نمود که انتخاب صـنایع و بخـش  

که این صـنایع   صادرات محور به صورتی بوده

دهنده  هاي کلیدي خط ها نقش هستهو بخش

اي ایـن  را در اقتصاد ملـی، بخشـی و منطقـه   

کشــورها داشــته اســت، هــر چنــد شــاید در  

انتخــاب صــنایع مــذکور مفهــومی بــا عنــوان 

ریزان این اي در ذهن برنامهریزي هستهبرنامه

اما در عمل ایـن اسـتراتژي را    ،کشورها نبوده

  اند. کار گرفته هب

تـوان  اي مـی ریزي هستهدر زمینه برنامه

هند و مـالزي نیـز    به تجربه کشورهایی مانند

ی خـود  ریـزي عملـ  اشاره نمود که در برنامـه 

دهنـده در   هـاي کلیـدي خـط   متکی به هسته

انـد.  جهت رشد و توسعه کشورهایشـان شـده  

ــرمایه  ــاب س ــاوري   انتخ ــر روي فن ــذاري ب گ

ــ   ل داشــتن دلیـ  هاطالعـات در ایــن کشـورها ب

ثیر دهنده که تأ هاي کلیدي خطویژگی هسته

هاي دیگر گذاشته در رشـد  زیادي روي بخش

و توسعه اقتصاد ملی این کشـورها نقـش بـه    

  سزائی را داشته است.

شـده   دهنده اشاره هاي کلیدي خطهسته

ــت   در ــوان هس ــه عن ــوق ب ــدي  هف ــاي کلی ه

دهنده در سطح ملی براي ایـن کشـورها    خط

ن در حالی است که در هریک از بوده است، ای

ها، مناطق مختلف کشـور  ها و زیربخش بخش

ــی حــوزه  هــاي اقتصــادي، سیاســی،   و حت

تـوان بـه   اجتماعی، فرهنگی و علمی نیـز مـی  

ــته  ــف هس ــط تعری ــدي خ ــاي کلی ــده  ه دهن

  پرداخت.  

ریـزي در  امـه سـاله برن  در تجربه چنـدین 

ــته   ک ــوم هس ــز مفه ــور نی ــدي  ش ــاي کلی ه

دهنـده، آگاهانـه و یـا ناآگاهانـه بـه کـار        خط

مختلفـی در  هاي کلیدي گرفته شده و هسته
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تعریف شـده اسـت.    هاي مختلف گاهیبرنامه

هاي اجرایی در ایران  هاي پروگرام برخی نمونه

 :نـد از ا عبارتشده  هاي توسعه تجربهدر برنامه

، دشت مغانکشت و صنعت  ،آموزش عشایري

ــتان   ــت خوزس ــران دش ــنایع  ، عم ــاد ص ایج

ــد پتروشــیمی پتروشــیمی ــارس مانن ــاي پ ه

هـاي  سلولاي، جنوبی و عسلویه، انرژي هسته

  .بنیادي و نانو تکنولوژي

در بخــش کشــاورزي توســعه واحــدهاي 

ــوان هســته کشــ ــه عن کلیــدي ت و صــنعت ب

دهنده این بخش عمـل نمـوده اسـت. در     خط

گـذاري در  کشور تمرکـز سـرمایه  بخش نفت 

ه عســلویه بــه عنــوان هســته کلیــدي  منطقــ

دهنده در بخش نفت و گاز کشـور اسـت    خط

که منجر به معرفـی منطقـه ویـژه اقتصـادي     

موقعیـت مـورد نظـر    انرژي پارس شده است. 

بــراي منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس 

در راسـتاي یـک هسـته    قابل توجهی  مزایاي

 :د، از جملهدار دهنده کلیدي خط

       کمترین فاصـله ممکـن بـا میـدان گـاز

 ؛پارس جنوبی

    وجود فرودگاهی که در زمـان سـاخت و

تواند سرویس مناسبی به عنـوان   ساز می

 ؛المللی استقرار یابد فرودگاه بین

 ؛دسترسی مستقیم به آب دریا 

 ؛عمق مناسب سواحل از نظر بندري 

  ــبکه ــورداري از ش ــات   برخ ــاي تأسیس ه

ــریان ــاختی شـ ــاطی  زیرسـ ــاي ارتبـ هـ

 ؛اي فرامنطقه

  وجــود نیــروي کــار بــالقوه در شــهرها و

 .روستاهاي اطراف

ــه داراي واحــدهاي عظــیم و   ایــن منطق

عسـلویه   .پرشمار پتروشیمی و پاالیشی اسـت 

تـرین   ترین پایگاه اقتصادي ایران و بزرگ مهم

منطقه تولید انرژي جهان است کـه در طـول   

اده را اي دور افت سال همت و تالش، دهکده 8

و مشـتقات آن  آورترین شهر تولید گـاز   به نام

  .است نمودهتبدیل 

اقتصـاد،  هاي ترین نیاز انرژي یکی از مهم

امروزي اسـت، از آنجـایی کـه     صنعت و تولید

استحصال انرژي از منابع سوخت فسیلی براي 

ــاد    ــل ایج ــه دلی بشــر و محــیط زیســت او، ب

ا ناپذیري ر هاي جبران زیان اي،گازهاي گلخانه

هاي نـوینی از   جایگزین معرفیبه همراه دارد، 

ــرژي ا ــیاري از  انـ ــادي بسـ ــات اقتصـ ز الزامـ

 هـا این جایگزین ترین . از مناسبستکشورها

اشاره کرد که ایـن  اي  توان به انرژي هسته می

ــرژ ــیش از ان ــورد    5ي ب ــه م ــت ک ــه اس ده

اي از نظـر   انرژي هسـته . برداري قرار دارد بهره

اصولی بـه   به درستی و تولید الکتریسیته، اگر

بـرداري آن پرداختـه    توسعه تکنولوژي و بهره

پاك، فراوان و ارزان با عمر  شود، انرژي نسبتاً
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هـاي   گرچـه انـرژي   .درازتر خواهد بـود  نسبتاً

د و آفتـاب بسـیار تمیزتـر    پذیر مثل باتجدید

ــوند محســوب مــی ــی اوالً ،ش دسترســی و  ول

ــت و     ــر نیس ــه جــا میس ــعه آن در هم  توس

تولیــد  تــا بــه امـروز هزینــه واحــد  همچنـین 

هـاي تجدیدپـذیر    الکتریسیته از طریق انـرژي 

هاي فسیلی و حتـی   در مقام مقایسه با انرژي

 .تر است گران بسیاراي هنوز  هسته

اي در اگر انرژي هسته ،صورت خالصه هب

بخــش انــرژي و یــا تکمیــل کارخانجــات      

پتروشیمی در نزدیک میادین نفتی بزرگ بـه  

گذاري در بخش پـایین دسـتی   ایهعنوان سرم

دهنـده در ایـن    هاي خـط عنوان هسته هنفت ب

نه تنها باعـث   ،ها مورد توجه قرار گیرندبخش

ها و رشـد اقتصـادي   شتاب در رشد این بخش

یز بـه  رصـورت سـر   هبلکه منافع آن ب ،شودمی

رسد، عـالوه    میهاي اقتصادي نیز دیگر بخش

ژي بر این موجـب پیشـرفت دانـش و تکنولـو    

ها شده و کشـور را در ایـن   الزم در این بخش

ها در زمره کشورهاي برتر و مطرح دنیا زمینه

  دهد.   میقرار 

اي ریزي هسـته کاربرد برنامه -3-1

  در توسعه پایدار شهري تهران

تـالش دارد بـه    1404انداز تهـران   چشم

عنوان یک اقدام چند منظوره کـه متکـی بـر    

راهبردهــاي تلفیقــی و جــامع توســعه پایــدار 

هاي تغییر  ، ضمن معرفی ظرفیتشهري است

هایی که چنین تغییراتی  در کالن شهر فرصت

، بــه عنــوان یــک هســته آورد  مــیبــه وجــود 

اي قابل گسـترش معرفـی کننـد. یـک      توسعه

اینکـه   دهنده شهري صرفاً به دلیل خطهسته 

گذاري بـاال را در   تواند یک ظرفیت سرمایه  می

 ،شــهر تهــران بــه وجــود بیــاورد حــوزه کــالن

، بلکه به لحـاظ اینکـه بـا ایجـاد     اهمیت ندارد

هاي مختلـف و پراکنـده    افزایی در فعالیت هم

آورد   مـی شهري یک کالبد نوین را بـه وجـود   

بـراي حضـور در    نفعان با اشتیاق که همه ذي

آن مشارکت خواهند داشت. در ایـن رویکـرد   

یـک   ،نقشی که یک هسته براي توسـعه دارد 

پالتفورم تلفیقی براي ایجـاد جریـان توسـعه    

به ایـن ترتیـب کـه یـک برنامـه       کند. ایفا می

توانـد یـک برنـد باشـد و محـور        میاي  هسته

توسعه و خود شامل هـزاران زیـر پـروژه کـه     

یافته را بـه   شهري سامانه عهمحوري براي توس

ــود  ــیوج ــه     م ــل هم ــان حاص ــد و جری آورن

ــرمایه ذي ــان و س ــه   نفع ــویق ب ــذاران را تش گ

گیري دیگري همسـو بـا محـور توسـعه      جهت

بـه جـاي آنکـه     کنند. در چنین شـرایطی   می

مین اعتبار و انجام پروژه شهرداري به دنبال تأ

ایـن   ،هـا باشـد   و هماهنگی خدمات و فعالیت

گذاران هستند که خواهان  سرمایهو نفعان  ذي

و طالب همکـاري بـا شـهرداري هسـتند کـه      
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ی ایـن توسـعه خواهـد بـود تـا نقـش و       متـولّ 

جایگاهی براي خود پیدا کننـد و در حقیقـت   

ــکار فرصــت  ــا ش ــت جــدي و   ب ــا رقاب ــا و ب ه

 جانبه به حداکثر سودآوري دست یابند.  همه

ریـزي توسـعه    اهداف برنامه -3-2

  پایدار شهري

ی نزدیک یعنی ط-تاکنون 1970دهه  از

هـا و   هـا و مـدل   به چهار دهه گذشـته نظریـه  

تحقیقات و مقاالت زیادي در خصوص توسعه 

پایدار شهري ارائـه شـده اسـت کـه بـه زعـم       

در مجمـوع توسـعه پایـدار     نویسندگان آنهـا، 

  زند:  میشهري حول محورهاي زیر دور 

قاء کیفیت زیست شـهري از جملـه   ارت -

اکولوژیـک، فرهنگـی، سیاسـی و    هـاي   بخـش 

 ؛تأسیساتی اجتماعی و اقتصادي

ــاء  - ــیط  ارتق ــاعی و مح ــالمت اجتم س

 ؛مدت شهريزیستی بلند

ــا - ــارایی ک ــا ک ــرده ب ــی  -ربري فش یعن

-ريهاي اطراف شهري را با توسعه شه محیط

 ناپایدار نسازیم و مصرف نکنیم؛

ــاربري - ــت   کـ ــب و رعایـ ــاي مناسـ هـ

 ؛استاندارد

 ؛مناسبتراکم شهري  -

 ؛فضاي باز مناسب -

 ؛توجه به مقیاس انسانی در شهر -

 ؛دسترسی بیشتر-اتومبیل کمتر -

یی در استفاده از منابع و آلـودگی  کارآ -

ریـزي   در واقع برنامه -مواد زائد کمتر کمتر و

 ؛براي منابع

 ؛هاي طبیعی احیاء سیستم -

 ؛مسکن و محیط زندگی خوب -

ــالم  - ــاعی س ــوژي اجتم ــالم -اکول ت س

 ؛اجتماعات انسانی در شهر

 ؛اقتصاد پایدار -

 ؛مشارکت مردم -

 .حفظ فرهنگ و درایت محلی -

در حقیقت ارکان توسعه پایدار شهري بر 

ــهبر ــ  نام ــه ش ــدیریت یکپارچ ــزي و م هري، ری

وري بــاالي  پایـداري اقتصـادي شــهري، بهـره   

ــت ــی   ظرفی ــجام فرهنگ ــهري، انس ــاي ش  -ه

یط اجتماعی جامعه شـهروندي، پایـداري محـ   

زیست شهر و پیرامون، پایداري کالبدي شهر، 

د شـهري و پایـداري حقـوق و    پایداري کارکر

زیـاري،  (هاي شهروندان استوار است مسئولیت

1387(.  

شـده، لـزوم   در راستاي نیل به اهداف یاد

ریزي توسعه پایدار شهري بیش از پیش برنامه

گردد. بنابر این توسعه پایدار شهري آشکار می

 ههر موضـوع دیگـري نیازمنـد برنامـ    به مانند 

 توسعه است کـه در اینجـا بـا عنـوان برنامـه     

صـورت عـام و برنامـه     هتوسعه پایدار شهري ب
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ـ    توسعه پایدار شهري صـورت   هشـهر تهـران ب

  گردد. خاص از آن یاد می

ریزي براي توسـعه پایـدار شـهري    برنامه

ریزي براي توسعه پایدار صورت عام و برنامه هب

ـ   هشهر تهران بشهريِ  عنـوان   هصورت خـاص ب

ــه ــر مجموع ــهزی ــهاي از برنام ــزي منطق اي ری

ــی  ــداد م ــر   قلم ــود زی ــم خ ــه آن ه ــود ک ش

ن در تمام ابعـاد   ریزي کال از برنامهاي  مجموعه

اجتماعی، اقتصـادي و کالبـدي اسـت کـه بـا      

هاي  ، مکمل سایر جنبه از پایین به باال رویکرد

بـه    بـاال  از ویکـردي ن اسـت کـه ر   برنامه کـال 

ریزي براي توسعه بنابر این برنامهپایین دارند. 

ــارچوب   ــهري در چ ــدار ش ــه پای ــزي  برنام ری

ریزي بخشـی   کننده برنامه اي هماهنگ منطقه

ــان   در گســتره ــدگاه مک ــانی و از دی ــاي مک ه

  هاست. فعالیت

  اي شهري ریزي هسته برنامه -3-3

 -ریزي براي توسعه پایـدار شـهري  برنامه

هـاي توسـعه   به مانند دیگر برنامهشهر تهران 

باید متضـمن انتخـاب اهـداف غـائی، تعیـین      

هـــاي کیفـــی و کمـــی و همچنـــین هـــدف

و  سازماندهی چارچوبی براي اجرا، همـاهنگی 

ــزي باشــد.   نظــارت بــر فرآینــد برنامــه    ری

ایـد  پایدار در شهر تهران بریزي توسعه  برنامه

شده براي ایـن   اندازهاي تدوینبر مبناي چشم

صورت پذیرد. با توجه بـه معرفـی انـواع     شهر

هـاي قبلـی و معرفـی    ریـزي در بخـش  برنامه

هاي آن، اجراي اي و ویژگیریزي هستهبرنامه

ریـزي در شـهر تهـران توصـیه     این نوع برنامه

  شود.  می

اي بایـد   ریـزي هسـته   با تکیه بـر برنامـه  

شده در بخـش قبلـی کـه     گانه اشارهاصول ده

، داري حرکـت توسـعه  اصـل پایـ   ند ازا عبارت

اي ریـزي هسـته  اصل استفاده از فرایند برنامه

اصـل ضـرورت   ریـزي جـامع،   در مقابل برنامه

 هاي اجرایـی در یـک برنامـه توسـعه     پروگرام

اصل ضرورت استفاده واقعی و مؤثر از شهري، 

 نهـاد -هاي مردم و سازمان اندیشمندان جامعه

ــه  ــه برنام ــر     در تهی ــی ب ــعه متک ــاي توس ه

ــته ــاي  هس ــطه ــده خ ــرورت  ، دهن ــل ض اص

، هـاي اجرایـی   ریزي تفصـیلی پروگـرام   برنامه

ــکیال  ــود تش ــرورت وج ــب  تاصــل ض متناس

اصــل ضــرورت دور ،  مــدیریت امــور توســعه

از نوسانات ناگهـانی   شهري کردن امور توسعه

اصل ضرورت در اجتماعی کشور،  –اقتصادي 

کشـوري و   اختیار داشـتن تصـویرهاي کـالن   

هــاي  بــه منظــور اتخــاذ خــط مشــی شــهري

نقش بسیار مهـم و   اصل تأکید برو  استراتژي

ــه  ــی دبیرخانـ ــازمان  اساسـ ــئول اي سـ مسـ

  توسعه شهري رعایت گردد.ریزي  برنامه

اي بـراي  ریـزي هسـته  در راستاي برنامه

هـاي خـط   توسعه پایدار شهري تعریف هسته
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هاي اجرایی در هـر حـوزه از   دهنده و پروگرام

پایــدار شــهري الزم و ضــروري  ابعــاد توســعه

است تا نیل بـه توسـعه پایـدار شـهري را بـا      

سرعت بیشتر و هزینه کمتر ممکن سازد. لـذا  

توان در ابعاد موضوعی و مکانی به تعریـف  می

دهنـده در توســعه   اي کلیــدي خـط هـ هسـته 

هاي عبارتی هسته هپایدار شهري اقدام نمود. ب

هـاي  حـوزه توانـد در  دهنـده مـی   کلیدي خط

یطی، فرهنگی، مح اقتصادي، اجتماعی، زیست

وري، مشـــارکت شـــهروندان، علمـــی و فنـــا

لودگی، گردشگري و آ حکمرانی، حمل و نقل،

فضـایی شـهر   -هم در بعـد مکـانی و کالبـدي   

  تعریف گردد.

هـاي کلیـدي   راستاي تعریـف هسـته   در

دهنده در توسعه پایدار شـهري در شـهر    خط

ــی  ــران م ــال ته ــوان مث ــددي در  ت ــاي متع ه

در ایـن رابطـه    هاي مختلف بیان نمـود.  حوزه

هاي مختلف توسعه پایـدار شـهري    باید حوزه

هـاي کلیـدي   و در هر حـوزه هسـته   مشخص

ان مثالی در دهنده مشخص شوند. به عنو خط

محیطـی، در حــوزه   رابطـه بـا مسـائل زیسـت    

ر تـوان بـا د  هواي شهري مـی  کنترل آلودگی

از همه یافته نظر گرفتن کنترل آلودگی انتشار

ده کننـ  ی، مهار منابع آلودهمنابع انتشار آلودگ

دهنده کنترل  ثابت هوا را به عنوان هسته خط

آلودگی در این زمینه بیـان نمـود. بـه عنـوان     

مثال این امر که عرضه سـوخت منبـع اصـلی    

سرب موجود در هواست، حذف تـدریجی آن  

 سـازد تـا مـثالً   تـر مـی  را از نظر اجرایی آسان

از طریــق محــدودیت تــردد  کنتــرل آلــودگی

گري شــهري گردشــ ائل نقلیــه. در حــوزهوســ

خاص گردشـگري   توان یک یا چند منطقه می

دهنده مد نظر قرار داد.  عنوان هسته خط هرا ب

در شهر تهران همـراه بـا ضـرورت     المثبراي 

ــهر و    ــگري ش ــاط گردش ــام نق ــه تم ــه ب توج

هـایی مثـل بـرج    ریزي براي آنها، مکان برنامه

دهنـده   توان به عنوان هسته خـط یالد را ممی

گردشگري در این حوزه مد نظر قـرار داد. بـه   

عنوان مثال دیگر در حوزه حکمرانی خـوب و  

شایســته، بــراي کــاهش بوروکراســی اداري و 

تسریع روند آن و افزایش پاسخگویی مدیریت 

توانـد بـه   ک شهري میشهري، دولت الکترونی

دهنـده یـا پروگـرام     عنوان یـک هسـته خـط   

بــراي مثــال  جرایــی تعریــف گــردد. یــا    ا

و  "شـهرك احـزاب  "ریزي براي ایجـاد   برنامه

بـا یـک الگـوي سـنتی      "شهرك مطبوعـات "

معماري خاص. براي مثال در شهر واشـنگتن  

وجود دارد که  "واشنگتن مال"میدانی به نام 

هاي اداري از جملـه کـاخ    ترین ساختمان مهم

ــه    ــاختمان کتابخان ــا، س ــفید،کنگره امریک س

کره، بناي معروف یادبود جورج واشـنگتن،  کن

ــاي  ــادبود   بنـ ــاي یـ ــنکلن، بنـ ــادبود لیـ یـ
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ان جنـگ جهـانی دوم، سـاختمان    شدگ کشته

هـا مـوزه    ها و ده داري و دیگر وزارتخانه خزانه

مهم نظیر مـوزه تـاریخ امریکـا، مـوزه تـاریخ      

مریکا، موزه هوا و فضا در حاشیه این طبیعی ا

ن چیـزي  میدان واقع شـده اسـت. ایـن میـدا    

حدود سه مایل طول و پانصد متر عرض دارد 

و عالوه بر داشتن سایر مزایا به عنوان یکی از 

مریکـا  تـرین مکـان جـذب گردشـگر در ا     مهم

شود. انتخاب چنین کور(هسـته)    میمحسوب 

پیش نشان از مکانی در بیش از دویست سال 

واشـنگتن بـه    ریزان شـهر  تدبیر و توجه برنامه

ریـزي دارد. بنـابراین    امـه مزیـت ایـن نـوع برن   

ي هم بـه صـورت   ا هاي هسته روگرامانتخاب پ

سـازي  وضوعی نظیـر پروگـرام ویـژه توانمند   م

فقراي شهر تهران قابل تعریف است و هم بـه  

 صورت مکانی نظیـر انتخـاب بـرج مـیالد بـه     

ریـزي   عنوان یک هسته گردشـگري و برنامـه  

براي تبدیل آن به یـک برنـد شـهري و نمـاد     

ــ ــی ب ــو همل ــروش   ريط ــط از محــل ف ــه فق ک

محصوالت توریسـتی آن( لگوهـا و ...) بتـوان    

آمد و معرفی ایـن نمـاد در   ایجاد اشتغال و در

  المللی نمود. سطح بین

هـاي  ته مهمی کـه در تعریـف هسـته   نک

اي توسـعه  ریـزي هسـته  دهنده در برنامه خط

ایـن   ،نظـر قـرار گیـرد    دپایدار شهري باید مـ 

هاي اجرایـی  پروگرامها یا است که این هسته

یابی روي یک چارچوب ناظر بـر دسـت  باید بر 

اندازهاي ت و بر مبناي چشمبه اهداف بلندمد

ـ  تدوین د. بـدین  شده براي تهران تعریف گردن

دهنـده یـا    هـاي خـط  معنی کـه ایـن هسـته   

هاي اجرایی نباید تافتـه جدابافتـه یـا     پروگرام

جزیره دورافتـاده از سیسـتم و بـدون ارتبـاط     

هـاي   راتژيبا هدف و رویکـرد و اسـت   مشخص

ــه   ــی و منطق ــی، بخش ــعه مل ــند. توس اي باش

ریـزي  طور که در ارتباط با تفاوت برنامه همان

اي با استراتژي توسعه نـامتوازن مطـرح   هسته

ریـزي  گردید، بر خالف آن اسـتراتژي، برنامـه  

اي داراي یک رویکرد جـامع در اهـداف   هسته

ــا کــل س اســتراتژیک و یســتم و در ارتبــاط ب

بخـش   هاي بلندمدت آن اسـت، در هـر   برنامه

هـاي آن بـه   بخشاقتصادي، اجتمـاعی و زیـر  

دهنـده کـه بیشـترین     هاي خطتعریف هسته

هــا دارد، ثیر و ارتبــاط را بــا دیگـر قســمت تـأ 

ریـزي   در برنامـه پردازد که ایـن امـر بایـد     می

توسعه پایدار شهري مورد نظر واقع شـود. بـه   

اي  بودجـه توسـعه   نوان نکته آخر تخصـیص ع

اي بــه طــور جداگانــه از  ریــزي هســته نامــهبر

هـاي جـاري و عمرانـی شـهر تهـران و       بودجه

کیـد  جاد سـازمان الزم بـراي مهـم مـورد تأ    ای

  است.
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مکانی دو تجربه موضوعی و  -3-4

  اي شهري ریزي هسته برنامه

 ساتون هسته مکانی: حومه -3-4-1

   در لندن

جنوب درحومه لندن و در ناحیه  8ساتون

 لندن قرار دارد کـه بـا نـواحی دیگـري چـون     

، 12، تــامس11، ریچمونــد10، کرایــدون9مرتــون

ــان ــن  13کینگســتون اوپ و همجــوار اســت. ای

ــش از ــم دره    بخ ــش مه ــع بخ ــه در واق حوم

گــردد.  جنــوب ایــن   مــیمحســوب  14ونــدل

دهکده شامل نواحی مسکونی بـا تـراکم کـم    

یکـی از تنهـا چهـار     سـاتون  است. مرکز شهر

مراکز شهري در جنوب لنـدن اسـت کـه بـه     

ناحیه قوي ناحیه جنوب لنـدن جهـت   عنوان 

ارچوب توسعه در نظر گرفتـه شـده اسـت.    چ

داراي ارتباطات  مناسب حمل و  ساتونحومه 

نقل و ظرفیت باالي شغلی است. مرکـز شـهر   

ــه   400داراي  ــازار خــرده فروشــی اســت ک ب

متر مربع سـطح   153000اي به وسعت  ناحیه

اي بنا را اشـغال کـرده اسـت. همچنـین فضـ     

ــع اســت 200000اداري آن  . مرکــز متــر مرب

داراي موقعیـت اداري مناســبی   ســاتونشـهر  

                                       
8. Sutton 
9. Merton 
10. Croydon 
11. Richmond 
12. Thames 
13. Kingston upon 
14. Wandle Valley 

است. توسعه تجاري و صنعتی در سـه ناحیـه   

ــتراتژیک در  ــنعتی اســ ــون صــ ، 15کیمپتــ

متمرکز شده است که هر کـدام    16بدینگتون

ـ      ه نزدیک به جـاده اصـلی و مسـیر مناسـب ب

سمت لندن قرار دارند. ایـن نـواحی پتانسـیل    

ــین    ــد. همچن ــدار را دارن ــاد پای ــاي اقتص ارتق

  مناطق صنعتی دیگري نیز وجود دارند. 

 17اُ.ان.اس بر اساس سیستم تهیـه نقشـه  

منتشر شد ، جمعیت کـل   2007که در سال 

 2006فـر در سـال   ن 184400 ،سکنه حومـه 

ــوده اســت کــه نشــان  ــزایش  ب  1.6دهنــده اف

اســت.  2001ي نســبت بــه ســال   رصــدد

تا  2007هاي  ی سالشود که ط  میبینی  پیش

ــز  در  2017 ــاتونمرک ــزان  س ــه می  1423 ب

ــوب درصــد ــزان ســاتون، در جن ــه می  650 ب

ــزان 18ورکســترپارك ، دردرصــد ــه می  344 ب

 292 بـه میـزان  بدینگتون و در جنوب درصد 

  افزایش جمعیت رخ دهد.  درصد

   نساتواي  استراتژي برنامه هسته

ــته    ــه هس ــتراتژي برنام ــدف از اس اي  ه

ــاتون ــدي و   س ــر کلی ــیم عناص ــه و تنظ ، ارائ

براي ایـن بخـش اسـت     ریزي ارچوب برنامهچ

هــا و اهــداف اســتراتژیک  کـه شــامل بررســی 

اي جهت شـکل   بلندمدت و راهکارهاي هسته

                                       
15. Kimpton    
16. Beddington 
17. ONS 
18. Worcester Park 
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دادن به آینده این دهکده و هدایت و کنتـرل  

هـاي   . این طـرح موقعیـت  توسعه جدید است

ــیعی ــخص   وس ــد مش ــعه جدی ــت توس را جه

کند تا بـه نیازهـاي ایـن بخـش همچـون        می

فروشی، امکانات، خدمات  ، خردهمسکن، شغل

عمــومی و حمــل و نقــل بپــردازد. نقشــه     

ــتراتژي   ــذاري اس ــه واگ ــنهادي در مرحل پیش

شـود تـا     مـی آمـاده   سـاتون  اي برنامه هسـته 

راهکارها و پیشنهادات را جهـت اسـناد طـرح    

  د. توسعه مشخص نمای

اع ریـزي و ابتیـ   طـرح  2004قانون سـال  

تی است تا طرح توسعه بـه  الزامی نیازمند هیأ

ــ ــب  سـ ــده و در قالـ ــد را در دهکـ بک جدیـ

آمـاده نمایـد کـه      19ارچوب توسعه محلـی چ

طـی   سـاتون جایگزین طرح توسعه یکپارچـه  

شـود. چـارچوب توسـعه      مـی سه سال آینـده  

نوعی سند یا دارایی اسـت کـه شـامل    محلی 

ــدادي ــر تع ــناد  20ح توســعهاز اســناد ط و اس

ــر اســاس  21ریــزي مکمــل طــرح اســت کــه ب

ــورا و پ  ــاي ش ــت  راهکاره ــنهادات آن جه یش

منطقـه  ایـن  هـاي دیگـر از    توسعه و اسـتفاده 

که  ساتون اي . برنامه توسعه محلی هستهاست

ــل  ــید    2007در آوریـ ــویب رسـ ــه تصـ ، بـ

دهنده مقادیري از اسـناد اسـت کـه بـه      نشان

                                       
19 LDF 
20. DPDs 
21. SPDs 

سازي طـی   جهت آماده LDFعنوان بخشی از 

  سه سال آینده در نظر گرفته شده است.

راهنماي دولتی نیازمنـد ارزیـابی پایـدار    

)SA سـازي تمـامی اسـناد     ) است تا در آمـاده

لـی کـه شـامل اسـتراتژي برنامــه     توسـعه مح 

ـ  ،اسـت  ساتوناي  هسته کـار گرفتـه شـود.      هب

هــدف از گــزارش ارزشــیابی، مطلــع ســاختن 

ــاره اســتراتژي ومی دهیئــت مشــاوران عمــ رب

که طی یک دوره است  ساتوناي  برنامه هسته

 2008فوریـه   12ژانویـه و   2هفته اي بین  6

ورا در انجـام  گردد و موجب تشویق ش  میاجرا 

ــه  ــاد حوم ــروژه و ایج ــدن   پ ــدار در لن اي پای

پایـدارتري را در کـل    شود تـا راهکارهـاي    می

مشـخص کننـد. بـه    را سازي آن  طرح و آماده

آمیز  هدف از این طرح ارائه موفقیتکلی طور 

اي پایدار در شهر لندن  به عنوان حومه ساتون

است. از طریق چارچوب توسـعه محلـی و بـر    

تـوان بـه پایـه و      مـی اساس راهکارهاي ملـی  

  اساس آشکار این بخش دست یافت. 

ــن    ــایی ای ــاهیم فض ــی، مف ــور کل ــه ط ب

  استراتژي در چند جمله خالصه شده است:

 کـارگیري آن در   هیـه و بـ  حفاظت از ناح

بـدینگتون و افـزایش   و کیمپتون مناطق 

   22نواحی باز شهري؛

                                       
22. MOL 
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 هــاي جدیــد در منــاطق  ایجــاد ســکونت

و   والینگتـون و  ساتوناطراف مرکز شهر 

 ؛دیگر نواحی

   ارتقــاي رشــد و گســترش مرکــز شــهد

 ساتون؛

 هاي باز  و مکان 23کمربند سبز حفاظت از

 ؛موجود

  و هـوایی   ارزیابی منطقه و تغییـرات آب

  .جهت زندگی

وانین موجـود، ارزشـیابی   بر اساس قـ     

ح امري الزامی براي همـه اسـناد طـر    24پایدار

اسـت کـه    ریـزي مکمـل   اسناد طرحو  توسعه

مـورد   در ریزي دولتی سیاست برنامه 12قانون

چارچوب توسعه داخلی این موضوع را روشـن  

کــارگیري چنــین ارزشــیابی در  هســاخته و بــ

ه اسناد توسعه محلی الزم و آماده ساختن هم

می موضـوعات از قبیـل   ضروري است تـا تمـا  

محیطـــی، اقتصـــادي و  موضـــوعات زیســـت

کارگیري  هاجتماعی مورد بررسی قرار گیرند. ب

سازي  ارزشیابی در واقع بخشی از آماده چنین

 شود.  میاي محسوب  استراتژي برنامه هسته

                                       
23. Green Belt    
24. SA 

ریزي   برنامههسته موضوعی  -3-4-2

سســه  ؤي یــک ماي بــرا  هســته

ــی   ــت نیوجرس ــتگی در ایال بازنشس

 امریکا

  ها موریتأبخش اول برنامه: م

رفـع نیازهـاي آتـی بازنشسـتگان ایالـت      

موریــت ســازمان أنیوجرســی بخــش اصــلی م

دهد. دسـتیابی بـه    ن را تشکیل میبازنشستگا

ریـزي   موریت این سـازمان نیازمنـد برنامـه   مأ

هـاي مناسـب بـه     دقیق و طراحـی اسـتراتژي  

رفــع نیــاز هــر یــک از بازنشســتگان  منظــور 

  باشد. می

  اهداف )الف

    دار کـردن   گسترش قلمـرو برنامـه خانـه

  ؛خانه بازنشستگان بی

 دار کردن بازنشسـتگان   بهبود برنامه خانه

خانه به منظور افزایش کیفیت زندگی  بی

 ؛ساکنان

 هاي آموزشـی و   که فرصتاطمینان از این

ــراد مســتعد   پرورشــی مناســب بــراي اف

 ؛ردوجود دا

 افزایش میزان استفاده از برنامه آموزشی 

 ؛25بی آي جی ام

                                       
25. MGIB 
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 ســـازي اطالعـــات، خـــدمات و  همفـــرا

ــه ــتگان و    برنام ــع بازنشس ــه نف ــایی ب ه

 ؛هاي ایشان خانواده

 آوري، نگهـداري   سازي امکان جمع فراهم

هاي تاریخی مـرتبط بـا    و حفظ یادگاري

نظامیـــان نیوجرســـی، بازنشســـتگان و 

 ؛یوجرسیصنایع نظامی واقع در ن

 سازي تاریخچه ارتش نیوجرسی بـا   آماده

استفاده از تحقیقـات تـاریخی و تفسـیر    

ــعه    ــاریخی و توسـ ــدارك تـ ــق مـ دقیـ

هاي آموزشی به منظور استفاده در  برنامه

 ؛موزه ها یا مجامع

    ــات ــارآیی عملی ــود ک ــراي بهب ــالش ب ت

 .ساخت بناي یادبود

 ها استراتژي )ب 

  سسـات و  ؤادمه تحقیقات و نظارت بـر م

  ؛هاي آموزشی موجود سایت

 هــاي  ســازي اســتراتژي ارزیــابی و پیــاده

 ؛ثرؤم

 از  هـایی  ه اطالعات و خدمات و برنامهارائ

، دفتـر  طریق: دفتر منـافع بازنشسـتگان  

سسه مطالعـات  ؤخدمات بازنشستگان، م

 ؛کاري؛ با همکاري داوطلبان

 دریافت مجوز احداث موزه نظامی. 

 بخش دوم برنامه: ساختار نیرو

ان بازنشستگان ساختار فعلی خـود  سازم

کنـد و بـه منظـور فـراهم کـردن       را حفظ می

تجهیزات و کارکنان مناسـب در مواقـع لـزوم    

  ساختار خود را تعدیل خواهد کرد.

  الف) اهداف

 ــازماندهی م ــه  ؤس ــتگی ب ــه بازنشس سس

هــاي موجــود و  منظــور رفــع نیازمنــدي

هـاي   ایجاد خدمات جدید ماننـد: برنامـه  

راقبت از بزرگساالن و کمک به زندگی، م

  ؛مراقبت موقت

 ضاهایی مناسب و امن به منظـور  ایجاد ف

 .ه خدمات به بازنشستگانارائ

 (ها استراتژي ب 

 اي کـــه بـــه  هایجـــاد مراکـــزي منطقـــ

  کنند. ه میبازنشستگان خدمات ارائ

 هـاي   ها از طریق ایجاد بخش تحلیل ایده

 .دهی ویژه و مرتبط با دفتر وام

  بع انسانیبخش سوم برنامه: منا

منــابع انســانی بــراي موفقیــت ســازمان 

بسـیار بااهمیـت اسـت. توانـایی      بازنشستگان

ه خدمات مناسب به بازنشستگان نیازمنـد  ارائ

ــار ــه کـ ــاهر و  بـ ــانی مـ ــروي انسـ گیري نیـ

  دیده است.  آموزش
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  اهدافالف) 

 هـداري کارکنـان توانمنـد    استخدام و نگ

  ؛هاي یادمان بازنشستگان براي خانه

  نگهـداري کارکنـان توانمنـد    استخدام و

  .براي موزه ملی نظامی

  (ها استراتژيب 

    مشاوره با بخش استخدام پرسـتاران بـه

  ؛منظور جذب و حفظ کارکنان مجرب

 ؛هاي تشویقی ه بورسیهارائ 

    ایجاد تعهد به آموزش و توسـعه نیـروي

 ؛اي انسانی حرفه

 اي بــراي  بــه کــارگیري کارکنــان حرفــه

 .موزه

  آموزشبخش چهارم برنامه: 

هـاي آموزشـی    اطمینان از وجود برنامـه 

سسه ؤاثربخش به منظور دستیابی به اهداف م

بازنشستگی بـا روشـی اخالقـی و غرورآفـرین     

  سسه ضروري است.ؤبراي این م

  اهدافالف) 

  ارزیابی نیازهاي آموزشی به طور مستمر

  .به منظور دستیابی به اهداف

 استراتژيب) 

 در هــاي آمــوزش ســازي فرصــت فــراهم 

ع آموزشــی منــزل و ارزیــابی ســایر منــاب

ــد مؤسســه بازنشســتگی ا   ــا، مانن مریک

  ؛اي و سمینارها هاي حرفه کنفرانس

  ها بخش پنجم برنامه: زیرساخت

نگهداري تجهیزات و تسـهیالت الزم بـه   

ــداف م  ــه اهـ ــتیابی بـ ــور دسـ ــه ؤمنظـ سسـ

  اي الزم است.   بازنشستگی به صورت حرفه

  اهدافالف) 

 ؛اخت یادبودهابهبود کارآیی عملیات س  

    بهبود کارآیی تجهیزات از طریـق کسـب

 .تکنولوژي جدید

 ها استراتژيب) 

      تحصیل منابع مـالی بـه منظـور ارتقـاي

تجهیزات (شـامل تجهیـزات مربـوط بـه     

ــاوري ــازي و   فن ــاتی) و نوس ــاي اطالع ه

ــان   گســترش فضــاي فعلــی بخــش درم

  ؛بازنشستگان

     ــرعت بخشـــیدن بـــه تســـهیل و سـ

سـاختمانی بـه   هـاي نوسـازي و    فعالیـت 

 ؛منظور رفع نیازهاي ساکنان فعلی

 هـا بـه    وسـازها و نوسـازي   تکمیل ساخت

 ؛منظور رفع نیازهاي متغیر ساکنان

  ــه ــعه برنام ــاهاي    توس ــراي فض ــایی ب ه

 .چندمنظوره موجود در بخش پرستاران

  برنامه نتیجه 

هاي خـدمات   سسه بازنشستگی برنامهؤم

ـ   درمانی را از طریق کارکنان آموزش ه دیـده ب

سسـه بـر   ؤکنـد. ایـن م   بازنشستگان ارائه مـی 

کارمندیابی مناسب سه مرکز بازنشستگی بـه  
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منظور ارائه خدمات مناسب بـه بازنشسـتگان   

ؤسسـات  کند. بازنشستگان توسط م کید میأت

رسانی حداکثري  با تجربه که به دنبال منفعت

    شوند. حمایت می ،به آنها هستند

ب و یید ملی به بازرسی، تصویؤسسه تأم

نظارت بر آموزش و تحصیل، به منظـور رفـع   

نیازهاي افراد ادامه خواهد داد. همچنین ایـن  

هـا بـه    سسه به گسترش محـدوده فرصـت  ؤم

ادامه  بی آي جی اممنظور ارتقاء مطلوبیت برنامه 

  خواهد داد.

ــنّ ــی و غرورسـ ــامی غنـ ــرین ت نظـ آفـ

ــرازي    ــداء و برافـ ــق اهـ ــی از طریـ نیوجرسـ

ود و نگهـداري سیسـتم   ها، بناهاي یادب یادمان

 موزه نظامی گارد ملـی ادامـه خواهـد یافـت.    

خواهـد  سسه بازنشستگی اطمینان حاصـل  ؤم

رفته، و اعضـاي   کرد که هر بازنشسته از دست

خواهنـد در   خانواده درجه اول ایشان کـه مـی  

گورستان ژنرال ویلیام دویل به خاك سـپرده  

  شوند، مکانی مناسب خواهند یافت.

  فرجام

فاً اقتصادي سعه، یک برنامه صربرنامه تو

اي است که به دنبال ایجاد  نیست، بلکه برنامه

 تغییر در سـاختارها و نهادهـاي یـک جامعـه    

براي رسیدن به اهـداف عـالی و چندگانـه در    

اجتمـاعی  و علمـی و    -هـاي اقتصـادي   حوزه

  فرهنگی است.  

اي ریـزي توسـعه فرآینـد پیچیـده     برنامه

اجتمـاعی،   است که متضمن انتخـاب اهـداف  

ــتعیــین هــدف ی، اشــاعه و انتشــار هــاي کم

اطالعات و همچنـین سـازماندهی چـارچوبی    

بـراي اجــرا، همـاهنگی و نظــارت بـر فرآینــد    

هـا و   ریزي است. در این فرایند، سازمانبرنامه

کارگزاران متعددي در زمینه تهیه و تدوین و 

هاي اقتصـادي،  ها و خط مشیاجراي سیاست

اي در تعامـل  عام توسعه صورت هاجتماعی و ب

و کــنش متقابــل هســتند. سیاســتگذاران،    

ــزان، آمارشناســان و پژوهشــگران و برنامــه ری

مـــردم از جملـــه عـــامالن اصـــلی فراینـــد  

  روند.ریزي توسعه به شمار می برنامه

ــه ــمول     برنام ریــزي از نظــر درجــه ش

هاي اقتصـادي و اجتمـاعی یـا درجـه      فعالیت

ریـزي   برنامـه  ریزي جامع ویت به برنامهجامع

ریـزي  اي قابل تقسیم اسـت. در برنامـه  هسته

هیـه و اجـراي   اي ادعا بر این است که تهسته

بخشـی آن بیشـتر   تر و اثر این نوع برنامه ساده

سایر شئونات است و حرکت هسته کلیدي بر 

ثیر گذاشته و کشور به اقتصادي و اجتماعی تأ

ود. ایـن نـوع برنامـه    ر  مـی سمت توسعه پیش 

گشایی در تنگناهاي محـوري و   به گرهمعتقد 

ی اسـت کـه موجـب خواهـد شـد ســایر      اصـل 

  ها نیز به حرکت درآیند. ها و حوزه بخش
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 ریـزي جـامع توسـعه    برنامهکه نظر به این

عمالً ناموفق بـوده اسـت، چـرا کـه در عمـل      

امکان حل همه مشکالت در یک بـازه زمـانی   

ممکن نیست. لذا در سطح عملیاتی بـه جـاي   

ــه ــعه برنام ــامع توس ــزي ج ــهبرن، ری ــزي  ام ری

 .شــود  مــیتوصــیه دهنــده  هــاي خــط هســته

 وقلـب برنامـه توسـعه     ايریزي هسـته  برنامه

ــر هســته  ــاي خــط متکــی ب ــز  ه ــده و نی دهن

 هاي اجرایی است. یک برنامه توسـعه،  پروگرام

 هـاي  اي غیر جامع و متکی بر پروگـرام  برنامه

اي  پروگـرام اجرایـی مجموعــه   .اجرایـی اسـت  

ــک ــروژه متش ــدف، پ ــاي  ل از ه ــخص، ه مش

دهی و تشکیالت اجرایی بـراي حـذف    سازمان

طـب  یک مانع توسعه و یا براي ایجـاد یـک ق  

هـاي توسـعه    توسعه است. هرجا که در برنامه

هاي اجرایـی بـه معنـی دقیـق کلمـه       پروگرام

هـیچ  . داشته، موفقیت کامل شده است وجود

ــروژه برنامــه توســعه ــدون وجــود پ هــاي  اي ب

 هاي اجرایی قابلیت بطن پروگرام مشخص در

به بیـان دیگـر،این نـوع    اجرایی الزم را ندارد. 

ریزي مبتنی بر  ریزي، در حقیقت برنامه برنامه

دهنـده اسـت. حامیـان ایـن      هاي خـط  هسته

 ،ریـزي جـامع   ریزي معتقدند که برنامـه  برنامه

آل  لحـاظ تئوریـک، جـذاب و ایـده    اگر چه از 

سـازي آن بـه    دهاست؛ ولی در عمل، امکان پیا

و ایـن برنامـه در   دالیل گوناگون وجود ندارد 

ــل از اثر  ــحنه عم ــی الزم برخــوردار  ص بخش

  نیست.

در راستاي نیل به توسعه پایدار شـهري   

ریـزي  گردد که این نوع برنامـه نیز توصیه می

انداز توسـعه   مد نظر قرار گیرد. عطف به چشم

نگـر و   تهران و برخورداري از نگاه جـامع  شهر

ریـزي   مبتنی بر برنامـه بایست   مییک ژتراتاس

هـاي   ههـاي کلیـدي در حـوز    اي هسته هسته

ــدار شــهري و در حــوزه   مختلــف توســعه پای

ــرام  ــف و پروگ ــایی تعری ــدي و فض ــاي  کالب ه

  اجرایی آنها تدوین گردد. 

ذیــل هرکــدام از ابعــاد  ،بــه بیــان دیگــر

تـوان چنـدین     مـی توسعه پایدار شهر تهـران  

نمـود. هرکـدام از ایـن     هسته کلیدي تعریـف 

تواننــد در پیشــبرد آن بعــد از   مــیهــا  هســته

ــعه  ــع   توس ــریع رف ــهري و در تس ــدار ش پای

ري نقـش بـازي   ها و سرعت توسعه شه چالش

ــه  ــرد برنام ــد. رویک ــته  کنن ــزي هس اي در  ری

هاي توسعه پایدار شهرهاي ایـران   حوزه  میتما

دلیـل الزم  قابل پیاده شدن است. بـه همـین   

هاي توسعه شـهري   ویکرد برنامهاست با این ر

  ایران بازنگري شود.

  

  منابع فارسی

، ری��زی اقتص��ادیبرنام��ھ ،)١٣٨٠افش�اری، زھ��را (  .١

 انتشارات سمت.
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توسعھ و برنامھ در  ،)١٣۶٩ایمانی راد، مرتضی ( .٢

، جھ��ان س��وم ب��ا نگ��اھی ب��ھ تج��ارب توس��عھ ای��ران    

 انتشارات پیشبرد.

"مدیریت  ،)١٣٨۶پژوھشکده تحقیقات استراتژیک ( .٣

 .١١شماره  ،نامھپژوھش، و توسعھ شھری"

-حکوم��ت ،)١٣٧٩ترن��ر، م��ارک و دیوی��د ھی��وم، (   .۴

منوری�ان،  عباس ، ترجمھ مداری، مدیریت و توسعھ

 انتشارات سازمان مدیریت دولتی.

ری��زی توس��عھ:  برنام��ھ" ،)١٣٧٠ت��ودارو، مایک��ل (  .۵

، ع��رب م��ازار عب��اس"، ترجم��ھ ھ��اھ��ا و روشم��دل

 ودجھ.سازمان برنامھ و ب

، ترجم����ھ رش����د و توس����عھ  ،)١٣٧٨تی����روال ا.ب ( .۶

، س��ازمان مجاورحس��ینی فرش��یدفرھن��گ و  من��وچھر

 چاپ و انتشارات وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی.

جھ��اد دانش��گاھی دانش��کده اقتص��اد دانش��گاه تھ��ران      .٧

)، کارکردھ����ای نظ����ام سیاس����ی در فرآین����د   ١٣٨۴(

، جھ�اد  ھای حسین عظیم�ی آران�ی  توسعھ در اندیشھ

 گاھی دانشکده اقتصاد دانشگاه تھران.دانش

)، ١٣٨١چادھاری، انیس و کالین کریک پاتریک، ( .٨

 اکب��رعل��ی، ترجم��ھ ری��زی و سیاس��ت توس��عھبرنام��ھ

حسنوند، مرک�ز انتش�ارات علم�ی     داریوش و ھرندی

 دانشگاه آزاد اسالمی.

ھا و  ھا، نظریھ مکتب)، ١٣٨٣( زیاری، کرامت اهللا .٩

، انتشارات ای ی منطقھریز ھای برنامھ و برنامھ مدل

 دانشگاه یزد.

مدارھای توسعھ نیافتگی  ،)١٣٨۶عظیمی، حسین ( .١٠

 ، چاپ دوم، نشر نی.در اقتصاد ایران

ای��ران ام��روز در آیین��ھ    ،)١٣٧٨عظیم��ی، حس��ین (  .١١

 ، دفتر نشر فرھنگ اسالمی.مباحث توسعھ

کمیت�������ھ توس�������عھ پای�������دار ش�������ھرِی ش�������ھرداری       .١٢

پای�دار   راھبردھای عملیاتی توسعھ ،)١٣٨٧تھران(

 ، دفتر مطالعات زیربنایی شھرداری تھران.شھری

توس�عھ  ، )١٣٧٧کنل�ی، ( گریفین، کی�ث و ت�ری م�ک    .١٣

، ترجم����ھ غالمرض����ا  و راھب����رد انس����انی: دی����دگاه 

پور، اثری از برنامھ توسعھ ملل متح�د، نش�ر    خواجھ

 وداد.

گزارش کمیتھ توسعھ پایدار شھریِ شھرداری تھران  .١۴

)١٣٨٧( 

 ،)١٣٨۶ری��زی کش��ور (م��ھس��ازمان م��دیریت و برنا .١۵

،  مب��انی نظ��ری و مس��تندات برنام��ھ چھ��ارم توس��عھ  

 معاونت امور اقتصادی و ھماھنگی.

، توس���عھ ب���ھ مثاب���ھ آزادي،  )١٣٨۵س���ن، آمارتی���ا( .١۶

ترجم�����ھ وحی�����د محم�����ودي، انتش�����ارات دانش�����گاه      

  تھران،چاپ سوم.

، ترجم��ھ ن��ابرابري اقتص�ادي  ،)١٣٨۶س�ن، آمارتی�ا(   .١٧

یان، انتش���ارات ال���ھ عباس��� و ع���زت وحی���د محم���ودي

 پژوھشكده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.

مب��انی س��ازمان و  ،)١٣٨۴س��یدجوادین، سیدرض��ا ( .١٨

 ، چاپ دوم، نشر نگاه دانش.مدیریت

اقتص���اد رش���د و   ،)١٣٨۶باغی���ان، مرتض���ی ( ق���ره .١٩

 ، چاپ پنجم، نشر نی.توسعھ

رابط�ھ رش�د اقتص�ادی و     ،)١٣٨۶محمودی، وحید ( .٢٠

، یاس�ی اقتص��ادی مجل��ھ اطالع�ات س توس�عھ انس�انی،   

 .١۵٧-١۵٠، صص٢۵٢-٢۵١شماره 

مفھ�����وم قابلی�����ت در " ،)١٣٨۶محم�����ودی، وحی�����د ( .٢١

مجموع�����ھ مق�����االت ، در "ھ�����ای اقتص�����ادی تحلی�����ل

، انتش���ارات راھکارھ���ای توس���عھ اقتص���ادی ای���ران  

مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 

 نظام.
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توس�عھ و برنام�ھ ری�زی     ،)١٣٨٧محمودی، وحی�د (  .٢٢

دانش���کده م���دیریت  ، هچ���اپ نش���د، ج���زوه اقتص���ادی

 دانشگاه تھران.

مباح���ث اساس����ی اقتص����اد   ،)١٣٧٨می���ر، جرال����د (  .٢٣

آزاد  غالمرض���ال���د اول و دوم، ترجم���ھ  ، جتوس���عھ

 ، نشر نی.ارمکی

ھ�ای اقتص�اد توس�عھ:    نظریھ ،)١٣٧۶ھانت، دایانا ( .٢۴

، ترجم�ھ غالمرض��ا آزاد  تحلیل�ی از الگوھ�ای رقی�ب   

 ارمکی، نشر نی.

اقتصاد توسعھ از فقر تا  ،)١٣٨٠ھایامی، یوجیرو ( .٢۵

   ، ترجمھ غالمرضا آزاد ارمکی، نشر نی.ثروت ملل
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