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ریزي در اي یافته و اساس همه انواع برنامهاهمیت ویژه 1950آمایش سرزمین از دهه  - چکیده

ریزي در آموزش و پرورش با همه این بین برنامه در. دهداي را تشکیل میکشورها، اعم از ملی و منطقه
در واقع اطالعات حاصل از آمایش . گستردگی در کلیه سطوح آن نیز از این قاعده مستثنی نیست
ها، نقشه جامعی است که توانایی شودسرزمین که با تاکید بر مناطق و پیمایش دقیق آنها حاصل می

زان ریبرنامه. گذاردها و نقاط ضعف هرم منطقه کشور را با دقت به نمایش میها، فرصتقابلیت
ریزي ریزي منابع انسانی، برنامهریزي توسعه آموزش، برنامهاستراتژیک در آموزش و پرورش که برنامه

الخصوص هاي آمایش دقت و توجه کافی نموده و علیدارند باید به یافته آموزشی و درسی را زیرنظر
آموزان تواند دانشآمایش میریزي با توجه به برنامه. ریزي واقف باشندبه اهمیت واحد منطقه در برنامه

هاي منطقه خویش آگاه گشته و بتوانند در آینده در هر منطقه را به سمتی سوق دهد که به توانمندي
در این مقاله سعی شد تا ضمن بازکاوي و تحلیل مقوله  .جهت شکوفایی منطقه خود موثر واقع شوند

ریزي برنامه تا فرایند تهیه آمایش سرزمین المللی آن عمدتاًو بین آمایش سرزمین و برخی ابعاد ملی
طرح پایه آمایش سرزمین نیز مورد  اجراي همچنین نظام تسهیالتی الزم براي. بررسی شود آموزشی

  . پرداخته شددر نظام آموزشی نهایت نیز به جایگاه آمایش سرزمین  بررسی قرار گرفته و در
  نظام آموزشی، ریزي آموزشیبرنامهآمایش سرزمین،  :هاکلید واژه

 
 :مقدمه. 1
 تقسیم با و است تأثیرگذار تولید در مطلق کار ارزش بود معتقد که اسمیت آدام نظریات به تمسک با

 توسعه الگوي داد، افزایش توانمی را مادي تولیدات طبیعی منابع از کرانبی برداريبهره و کار

                                                             
  نیشابور واحد اسالمی آزاد دانشگاه جوان پژوهشگران باشگاه عضو مسئول، نویسنده - 1
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 تا پرداخته داخلی منابع بسیج به زدهشتاب جمعی گیرنده تصمیم حالت این در. گرفت شکل انفجاري
 توسعه را آن که حالت این در. ردـگیمی کمک نیز خارج از گاهی و یابد دست توسعه به ترسریع

 چشم به آن مناطق میان تعادل متأسفانه اما باشد،می درخشان آمار با ايتوسعه چند هر نامیدیم، انفجاري
 شدن بزرگ حال در کشور پایتخت. خوردنمی چشم به وسعهت این در عدالت این، بر عالوه. خوردنمی

 در که است درست. پردازندمی اشتغال به شوند یکپارچه آنکه بدون فرعی هايقطب کهحالی در است
 اتالف باعث و نیست نماآینده یافتگی توسعه فرایند این اما اند،یافته توسعه شهرها باال انفجاري توسعه

 را جدید مقوله یک ایجاد ضرورت دیگر سوي از جغرافیا و سو یک از اقتصاد ین،بنابرا. شودمی منابع
). 169،1390 صنیعی،( دارد نام سرزمین اقتصاد یا سرزمین آمایش جدید مقوله این که کندمی احساس
 زمینۀ در اقتصادي هايفعالیت و جمعیت بهتر توزیع براي بلندمدت ریزيبرنامه نوعی سرزمین آمایش

 را سرزمین آمایش). 1373 ،76 وحیدي،( است جامعه توسعۀ و رفاه افزایش منظور به طبیعی منابع
 توسعه فرایند در سرعت به اما نمود، ابداع 1940 دهه در فرانسه مسکن و بازسازي وزیر بار نخستین

 کهچنان کشور فضایی سازماندهی خصوص در تفکر وظیفه امروزه که ايگونه به یافت؛ عام مقبولیت
 جمعی گیرنده تصمیم برعهده تواندمی نوبنیاد هايفعالیت و جمعیت وعده خاك، استعدادهاي برمبناي

وجود مشکالت فراوان در زمینه آموزش و پرورش، محیط زیست، مسائل  ).170،1390 صنیعی،( باشد
نگر عدم اي در کشورهاي در حال توسعه نشاسانی، طبیعی و سرمایهناجتماعی و از بین رفتن منابع ا

ریزي بلندمدت است که سرزمین را عاملی تأمین نوعی برنامه آمایش سرزمین. توازن در توسعه است
ي بین در ایران نیز مطالعات آمایش سرزمین براي تنظیم رابطه .داندکننده در تأمین اهداف توسعه می

ریزي آمایش برنامه اگرچه هدف اصلی از. شودهاي انسان در فضا انجام میانسان، فضا و فعالیت
هاي انسان در فضا به صورت بلندمدت است، اما تنظیم فضا و فعالیت سرزمین ایجاد تعادل انسان،

ها و از جمله سازمان آموزش و هاي میان مدت و کوتاه مدت نیز در تمامی دستگاهاهداف برنامه
تواند یی است که میهاطرف دیگر سازمان آموزش و پرورش داراي ویژگیاز  .پرورش ضروري است

- گیريضمن پیگیري اهداف اصلی خود یعنی تعلیم و تربیت نیروي انسانی در ابعاد مختلف، با جهت

هاي مناسب، به ویژه در انتخاب مکان و فضاي آموزشی خود، در راستاي تحقق اهداف کلی آمایشی 
اي آمایش سرزمین در سازمان هدر این مقاله برآنیم تا به تحلیلی کوتاه از ویژگی. به خوبی عمل کند

  . ریزي آموزشی بپردازیمآموزش و پرورش و ارتباط آمایش سرزمین با برنامه
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 روش پژوهش. 2
بررسی سیستماتیک هر مقوله و یا پدیدة اجتماعی نیازمند مجهز بودن به متدولوژي است که بتواند 

این ابزار نه تنها ماهیت موضوع را  .تمامی وجوه آن پدیده را روشن نماید و شاید به محک تجربه بزند
طبیبی، (باید مورد کنکاش قرار دهد بلکه باید بتواند شرایط و محیط مطالعه را نیز لحاظ نماید

آوري اطالعات از روش جمع منظور این پژوهش از نوع کیفی و توصیفی بوده و به). 11،1382
 .اي و تحلیل نظري استفاده شده استمطالعات کتابخانه

  

  نظري مبانی. 3
  آمایش سرزمین تعریف 1-3

 ؛ایجاد تعادل بـین سه عنصر انسان، فضا و فعالیت تعریف شده است ،آمایش سرزمین ،به لحاظ مفهوم
مطرح است و در » اقلیم«مطرح است و در رابطه با فضا بحث » مدیریت«که در ارتباط با انسان مقولۀ 

یعنی مفهوم آمایش تلفیقی از سه علم  .شودبرجسته می» ریزيبرنامه و برنامه«رابطه با فعالیت مقوله 
ین واژه کلمه نوین فارسی ا).  76، 1373وحیدي، ( شناسی است جامعه مدیریت و اقتصاد، جغرافیا و

به معنی آراستن، آمیختن، به رشته درآوردن و آماده کردن » آمودن«و  »آمادن«فعل  است که از ریشه
 اصطالحی آمایش سرزمین ترجمه. زبان فرانسه اقتباس شده اسـت در  Amenagar که از واژة است

Temtoire do Amenaggement  در آمایش سرزمین  .)1385،2 قورچیان،( از زبان فرانسه است
 هاي توسعه اقتصادي به اجرا در آورندریزيسعی بر آن است که سرزمین را با تمام معنی در کنار برنامه

حلی است بهینه براي تقلیل آثار در واقع، آمایش سرزمین راه). 1389،ىحسین، حسینى، نژادحاتمى(
در کل منظور از  ).171، 1390، احسان ،صنیعی( زیست و توسعه بدون تخریب محیط سوءتخریب

آمایش تعیین توان بالقوه و شایستگى اراضى است یا به عبارت دیگر، آمایش فرایندى است که 
 دهدهاى آن نشان مىبراى هر بخشى از سرزمین با توجه به قابلیت اى رازیبندگى هر نوع استفاده

  ).1389، حسینى ،حسینى ،نژادحاتمى(
  
  : تاریخچه 2-3

ریزي و سازمان دادن نحوه اشغال فضا و تعیین محل در ایران، بنا به تعریف، آمایش سرزمین، برنامه
اي بین عوامل گوناگون نظام اجتماعی هها و تجهیزات و همچنین کنشها و محل فعالیتسکناي انسان

تواند هدف باشد بلکه بیان جغرافیایی و ترجمان آمایش سرزمین به خودي خود نمی. اقتصادي است –
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). 109،1363 سازمان برنامه و بودجه،( هایی است که سیاست دولت تعیین کرده استفعالیت و هدف
بیست ساله جمهوري اسالمی ایران در افق در خصوص آمایش سرزمین در ایران و پس از ابالغ سند 

هجري شمسی، کمیسیون زیربنایی و تولیدي دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طی  1404
هاي کلی آمایش سرزمین را در جلسات متعدد و استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان سیاست

  :هشت محور به شرح زیر تصویب نمود
- اي و بینممتاز جغرافیایی در جهت کسب جایگاه شایسته منطقهاستفاده موثر از موقعیت  )1

 المللی؛
 توسعه منابع انسانی به عنوان رکن اصلی آمایش سرزمین؛ )2
 اسالمی مدیریت سرزمین؛ - توجه به یکپارچگی ملی و تقویت هویت ایرانی )3
 ارتقاي کارایی و بازدهی اقتصادي و تسهیل روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور؛ )4
 ها و توان هر منطقه؛اي متناسب با قابلیتیابی به تعادل منطقهدست )5
 سازماندهی فضایی مناسب مراکز زیست و فعالیت با تأکید بر مشارکت موثر مردم؛ )6
 رعایت مالحظات امنیتی و دفاعی در استقرار جمعیت و فعالیت در سرزمین؛ )7
طبیعی تجدید شونده و حفظ  ها، منابعبرداري بهینه از سرمایهتوجه به حفظ، احیاء و بهره )8

  ؛) 162،1388 صالحی،پور اصغر سنگاچین،(هاي توسعه محیط زیست در طرح
  
  هاي آمایش سرزمینمولفه 3-3

 تواند به عنوان سازماندهی مطلوب فضا در جهت نیل به اهداف وایران آمایش سرزمین می در
- ن، سازماندهی فضا به منظور بهرهبنابراین هدف کلی آمایش سرزمی. هاي توسعه ملی باشداستراتژي

دهنده فضا،  در این تعریف اجزاء تشکیل. مطلوب از سرزمین در چارچوب منافع ملی است وري
آمایش سرزمین در ایران براي تنظیم ارتباط  .باشدمحیط می هاي اقتصادي، اجتماعی وفعالیت جمعیت،

 مکانی،(و لذا تأکید خاصی بر دیدگاه فضایی شودهاي انسان در فضا انجام میفضا و فعالیت بین انسان،
 ریزي فضایی،برنامه). 1390، احسان ،صنیعی( ریزي توسعه و تکامل ملی دارددر برنامه) جغرافیایی

هایی است که در جهت ایجاد سازمان و ساختار فضایی مطلوب و ها و روشمجموعه مفاهیم، دیدگاه
اي ریزي منطقهریزي فضایی در واقع نام دیگري براي برنامههبرنام. گیرددلخواه مورد استفاده قرار می

کند و این تر از مفهوم منطقه است و مرزهاي منطقه را قطع میاست، با این تفاوت که مفهوم فضا کلی
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شود و در سطوح گوناگون به یک فرایند مداوم است که به صورت حالت عمودي و افقی نمایان می
تواند دورنماي اي جدا نیست و میریزي منطقهریزي فضایی از اهداف برنامههدف برنامه. رودکار می

ها، محورهاي توسعه، چگونگی استقرار جمعیت، نحوه ها، قطبکاملی از سازمان موجود، فعالیت
  ).163،1388 پور اصغر سنگاچین، صالحی،( ارایه نماید... ارتباط شهري و روستایی و 

  
  اهداف آمایش سرزمین 4-3

ترین مقوالت توسعه و العات طرح پایۀ آمایش سرزمین اسالمی ایران با هدف مشخص کردن اصلیمط
چنین تعیین و به دست دادن چارچوبی براي تعیین نقش و وظیفۀ هر منطقه در سرزمین ایران و هم

 تر نسبت به نقش و عملکرد هر منطقه درگیري مشخصاي و نتیجههاي توسعۀ منطقهتشریح استراتژي
-هاي توسعۀ منطقهاما هدف نهایی براي آمایش سرزمین، ملی کردن برنامه. دو مرحله انجام شده است

 وحیدي،( اي ذکر شده استهاي توسعه منطقهاي و تهیه برنامه جامع توسعه ملی براساس برنامه
48،1374 .(  

زیر را درخصوص توان موارد با توجه به موارد فوق و تعاریف ارایه شده از آمایش سرزمین می
  : ریزي آمایش سرزمین ذکر کردضرورت برنامه

هاي بالقوه مناطق در مورد منابع طبیعی و انسانی شناخت سرزمین و حداکثر استفاده از توانایی -1
  در جهت تحقق اهداف ملی؛

  هاي اقتصادي به منظور افزایش رفاه و توسعه؛توزیع بهتر جمعیت براي منابع طبیعی و فعالیت -2
ولیت خاص هر یک از مناطق کشور در جهت ئتقسیم وظایف تخصصی و تعیین نقش و مس -3

اي و، در نتیجه، جلب مشارکت کلی مناطق مختلف براي اي ملی و منطقهتحقق اهداف توسعه
  تحقق اهداف؛

اي از مناطق ها یا صنایع، و شکل دادن به مجموعهمتخصص کردن مناطق در بعضی از فعالیت -4
  کارکرد هاي مکمل در جهت تامین اهداف کلی کشورداراي 

هاي توزیع فضایی تنظیم استراتژي درازمدت توسعه ملی از ابعاد مختلف، به ویژه استراتژي -5
  جمعیت و فعالیت در گستره سرزمین

  اي؛ هاي توسعه منطقهریزيبرقراري هماهنگی در برنامه -6
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-میان مدت بخشی، ایجاد امکان براي تنظیم برنامههاي ي هماهنگی بلندمدت در برنامهربرقرا -7
  هاي عمرانی؛اي و ایجاد پیوستگی و ارتباط منطقی بین طرحمنطقه -هاي بخشی

  ) .82،1373 وحیدي،( برداري بهینه از منابع طبیعی؛لزوم توجه به محیط زیست و ضرورت بهره -8
  
 ریزي آمایش سرزمینبرنامه 5-3

ریزي فرایندي است برنامه. عه است که در مراحل نخستین آن قرار داردآمایش سرزمین از فنون توس
هاي جمعی دار و دورنگر به منظور هدایت و ارشاد فعالیتو منطقی و جهت منظم، مداوم، حساب شده

ریزي مهم برنامه هايآمایش سرزمین از جنبه )1390پرایسون، ریچارد،. (براي رسیدن به هدف مطلوب
هایی داللت دارد که به وسیله بخش عمومی در ر این حیطه آمایش سرزمین بر برنامهد. شودشمرده می

برنامه آمایش  ها را در فضا تحت تأثیر قرار دهدها و سکونتگاهشود تا آینده توزیع فعالیتنظر گرفته می
ش البته در نظام آمایش سرزمین کشور ایران، آمای. )171،1390صنیعی،(داراي افق بلندمدت است 

سرزمین عبارت است از تنظیم کنش متقابل بین عوامل انسانی و عوامل محیطی به منظور ایجاد سازمان 
در شکل زیر نمودار آمایش . گیري بهینه از استعدادهاي انسانی و محیطیسرزمینی مبتنی بر بهره

  .است هاي انسان در فضا نشان داده شدهسرزمین به صورت تنظیم رابطۀ انسان، فضا و فعالیت

  
  )3،1393 پور و دیگران،احمدي( نمودار آمایش سرزمین

  

 

 انسان

 فعالیت فضا

اقلیم و 
 سرزمین

 جمعیت

ارزشهاي 
 اعتقادي

 

 امور

 اقتصادي

 سیاسی-نظامی اجتماعی

 فرهنگی
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  ریزي آموزشیبرنامه 6-3
ریزي ریزي آموزشی الزم است به طور مختصر برنامهبراي درك رابطه آمایش سرزمین با برنامه

ریزي ترین انواع برنامهترین و دقیقریزي آموزشی از حساسبرنامه. آموزشی را نیز تحلیل نماییم
زیرا از یک سو براي انجام آن باید عوامل فراوانی را در نظر گرفت و زوایاي . شودحسوب میم

گوناگون را ارزیابی کرد، و از سوي دیگر براي ارزیابی نتایج آن و قضاوت دربارة آن باید چند سالی 
واس خاصی ریزي آموزشی با دقت، احتیاط و وسکند برنامهها اقتضاء میاین خصلت. به انتظار نشست

از آنجائی که براي پاسخگویی معقول به نیازهاي سازمان در همۀ ) 3،1370هادوي تهرانی،( انجام گیرد
باشد ابعاد و مقابلۀ منطقی با تغییر و تحوالت فنی و اجتماعی محیط بیرون سازمان نیاز به مکانیزمی می

شی، به طور اساسی و زیربنایی این مهم را ریزي آموزفرآیند برنامه. در این راستا فعالیت نماید ماًئکه دا
- برنامه: نویسدریزي آموزشی میدر تعریف برنامه 1فیلیپ کومبز) 44،1381 سلطانی،( دهدانجام می

ریزي آموزشی به معناي وسیع آن عبارت است از کاربرد تجزیه و تحلیل منطقی در آموزش و پرورش 
بنا به تعریفی دیگر . آموزان، دانشجویان و جامعهدانشبه منظور کارایی و تأثیر آن در رفع نیازهاي 

هاي آموزشی بینی عملیات و فعالیتریزي آموزشی عبارت است از تعیین اهداف آموزشی و پیشبرنامه
هاي آموزشی و براي رسیدن به اهداف آموزشی از قبل تعیین شده، با توجه به امکانات و محدودیت

  ). 56،1383 می،رحی( چنین نظام ارزشی جامعههم
  
  برنامه درسی در نظام آموزشی 7-3
اي براي یک موضوع درسی از جمله برنامه: به معانی مختلف بکار رفته است "برنامه درسی"صطالح ا

هاي عنوان موضوعهیا ب .ي تحصیلی مشخصطول یک دوره در .خاص در یک پایه تحصیلی مشخص
هاي اخیر مفهوم برنامه سال در. ار گرفته استطول یک دوره تحصیلی مدنظر قر در مختلف درسی

غیره  و انواع وسایل آموزشی. هاي یادگیري فراگیرندهي فعالیتجا که همهنآدرسی گسترش یافته تا 
 طرح برنامه درسی و: زاصطالح برنامه درسی داراي دو بعد است که عبارتند ا .شودرا شامل می ...

عناصر برنامه درسی مدنظر است اما  رسی مشخص کردن اجزاء وطرح برنامه د در .ریزي درسیبرنامه
دیگران  مظلومیان و .طالبی( ي قرار گرفتن این عناصر موردنظر استریزي درسی نحوهبرنامه در

ریزي و هدایت شده هایی که توسط مدرسه برنامهبرنامه درسی عبارت است از کلیه فعالیت). 1389
ورت تدریس و یادگیري در کالس باشد، خواه در قالب مراسم ها به صخواه این فعالیت. باشد

                                                             
1- Philip Coombs   
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 فتحی واجارگاه،( ریزي شده صورت پذیردصبحگاهی، بازدیدها و هرگونه فعالیت دیگر برنامه
7،1392(  

  
  ریزي استراتژیک در نظام آموزشیبرنامه 8-3

از  - در به وجود آوردن آنبه معناي تعریف آینده بهتر و کوشش  - ریزي آموزشی استراتژیکبرنامه
ها باید سازمان )1389،64مشایخ، ( .رودهاي پایانی قرن بیستم به شمار میهاي روز در سالموضوع

اند و دانش، مهارت و هاي مطلوب، یاد گرفته شدهها و ویژگیاطمینان حاصل کنند که صالحیت
شوند و الزم یش یافته و به کار بسته میهاي آموزشی افزاهاي مورد نیاز کارکنان توسط برنامهتوانایی

ها، دانش، مهارت و اي طراحی گردد تا بتواند شایستگیریزي آموزشی به گونهاست تا سیستم برنامه
اند را به درستی ارزیابی کند و سرانجام سازمان هایی که توسط آموزش هدف قرار گرفتهتوانائی

مداوم به عنوان بخشی از وظیفه کاري هر فرد، حمایت از یادگیري   نیازمند فرهنگی است که اساساً
ریزي آموزشی استراتژیک را هرمن فرایند برنامه راجر کافمن و جري )Marc G. SW ،1990( .کند

بازاندیشی، بازسازي ساختارها و : اند که عبارت است ازدر قالب سه زمینه اصلی بازنمایی نموده
این امر بر مبناي اطالعات . شودامر بازاندیشی از مقصدها و نتایج نظام آموزشی آغاز می. بازآفرینی

بازسازي ساختار نظام آموزشی حاصل تعامل . گرددها  میسر میحاصل از دورنگري و گردآوري داده
هاي مرتبط با هر در ذیل فعالیت. ریزي استها و برنامهو اجراي سه زمینه دورنگري، گردآوري داده

 .شودریزي استراتژیک، به شرح شکل زیر عرضه میشده در فرآیند برنامه یک از سه مقوله یاد
  )1389،64مشایخ، (

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :دورنگري

  تعیین سطح 

ریزي و برنامه
 نتایج

: اجرا و ارزیابی
مدیریت 

استراتژیک 
تکوینی ارزیابی 

 و پایانی

توافق : ریزيبرنامه
جمعی شناسایی 

ها، ها، ضعفقوت
ها و فرصت

و  تهدیدها
 سیاستگذاري

 گردآوري داده
شناسایی : ها

ها، باورها، پنداره
  و  هامأموریت

 نیازسنجی

 بازآفرینی                                          بازسازي                                                            بازاندیشی         
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  ریزي آموزشی و ارایه الگوي مفهومی هاي آمایش سرزمین با برنامهمولفه ارتباط
- ریزي آموزشی در حقیقت عبارت است از تعیین اهداف آموزشی و پیشگونه که بیان شد برنامههمان

هاي آموزشی براي رسیدن به اهداف آموزشی از قبل تعیین شده، با توجه به بینی عملیات و فعالیت
  ).1383 ،58 رحیمی،(هاي آموزشی و همچنین نظام ارزشی جامعه ودیتامکانات و محد

هاي اقتصادي در ریزي بلندمدت براي توزیع بهتر جمعیت و فعالیتاما آمایش سرزمین نوعی برنامه
بنابراین آمایش  )76،1373 وحیدي،( زمینۀ منابع طبیعی به منظور افزایش رفاه و توسعۀ جامعه است

توانند نقش مهمی در به فعلیت رساندن شان میریزي آموزشی با توجه به حیطۀ فعالیتین و برنامهسرزم
- توان ارتباط بین برنامه درسی، برنامهدر همین زمینه می. هاي منابع مختلف ایفا کنندها و قابلیتظرفیت

  .رسم نمودریزي استراتژیک و آمایش سرزمین را به صورت شکل زیر ریزي آموزشی، برنامه
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

توان آن را در قالب باشند که میها و راهبردهاي خاصی میهر یک از این عناوین داراي مؤلفه
  :مدل زیر توضیح داد

 آمایش سرزمین

 ریزي استراتژیکبرنامه

 ریزي آموزشیبرنامه

 

 برنامه درسی
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  : گیرينتیجه
ریزي آموزشی اتخاذ تدابیري است براي انجام امور گونه که در این پژوهش بیان گردید برنامههمان

ریزي فضا و هاي آموزشی است اما آمایش سرزمین متوجه برنامهسیستم آموزشی که بیشتر متوجه
تر از نظام هاي بازتر و گستردهجغرافیاي منابع طبیعی و منابع انسانی و منابع مالی است یعنی سیستم

هاي اجرائی ها و معیارهاي توسعه یافتگی، میزان انطباق برنامهامروزه یکی از شاخص .باشدآموزشی می
 به اعتقاد نگارنده برنامه آمایش سرزمین. باشدر با مبانی و مطالعات جامع آمایش سرزمین میهر کشو

ها و استعدادهاي هر ها، فرصتاز مزیتتواند که میباشد اري و اجرائی هر کشور میذگسیاست مبناي 
اثیرگذاري و ها، کمترین زمینه تها، تهدیدها و چالشکه محدودیتند اي استفاده کسرزمین به گونه

-ها و ملزومات برنامه آمایش سرزمین، جامع و یکپارچهاز مهمترین ویژگی. میدان مانور را داشته باشد

نگري، پویا و دینامیک بودن برنامه، زمانمند بودن، عادالنه بودن فرآیندها، ایمن و زیست محیطی 
ها، و باالخره متوازن بودن پدیده مند و سلسله مراتبی بودن برنامه به لحاظ سطح، موضوع وبودن، نظام

ي که براساس مبانی نورانی و حیات بخش دین مبین اسالم، اباشد به گونههمه ارکان و ابعاد برنامه می

  : برنامه درسی  
   درس یا دروس یا  -1  
  آنچه که در مدرسه   
  .شودآموزش داده می  
  تمرکز بر محتوا -2  
   هاي برنامهفعالیت -3  
  ریزي و هدایت شده   
  توسط مدرسه  
     باز تولید فرهنگی -4  
 )7،1392 فتحی،(  

  : ریزي آموزشیبرنامه  
  تعیین اهداف -1  
  تدوین قوانین -2  
   تعیین ساختار -3  
   هادوي تهرانی،( 
  4،1370( 

 

  :ریزي استراتژیکبرنامه  
  بازاندیشی -1  
  بازسازي ساختارها  -2  
   بازآفرینی -3  
 )63،1389مشایخ، (

  :آمایش سرزمین  
  بررسی و تحلیل  -1  
  ساختار فضایی  
  شناسایی و ارایه  -2  
    راهکار هایی جهت   
  بهره برداري بهینه از   
  هاي پتانسیل منابع و  
  طبیعی  
  ارایه راهکار -3  
  مؤمنی، مبارکی، (  
 )47،1392جنایی،  
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نظام آموزش و پرورش نیز از این قاعده مستثنی  .وحدت عالم طبیعت با عالم وجود تحقق و عینیت یابد
هاي منابع مختلف و نیازسنجی ها و توانمنديبیین قابلیتدر نظام آموزشی آمایش سرزمین با ت. نیست

گذاري در سازمان آموزش و پرورش  ریزي آموزشی و درسی و سیاستتواند به برنامهدرست می
  . کمک کند

  
  منابع
 آواي نور: ریزي آموزشی در هزاره سوم، تهرانمبانی برنامه )1392(سی، پریناز بنی )1

 انتشارات شیوه: ریزي آموزشی و درسی، تهرانت برنامهمقدما) 1388( پروند، محمدحسن )2

ریزي استراتژیک براي سازماندهی عمومی و غیرانتفاعی، برنامه) 1390(پرایسون، ریچارد  )3
 انتشارات آریانا: ترجمه دکتر مهدي خادمی و قربان ادبی، تهران

ریزي درسی، امهاز آمایش سرزمین تا برن) 1385( جمشیدي اوانکی، مینا؛ قورچیان، نادرقلی )4
 فراشناخت اندیشه: تهران

در  نقش علم جغرافیا) 1389(سیدعلی  سیدمحمد و حسینی، حسینی، حسین؛ نژاد،حاتمی )5
 46-51صفحات مجله رشد آموزش جغرافیا، آمایش سرزمین،

-مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین اسالمی ایران، تهران، دفتر برنامه )1363( سازمان و بودجه )6

 اي هریزي منطق

مدیریت،  ها، توسعۀریزي آموزشی در توسعۀ سازمانهاي برنامه، روش)1381(سلطانی، ایرج  )7
 44-50 ، صفحات45 شماره

تحلیلی بر موانع فراروي آمایش  )1388(اسماعیل؛ پوراصغر سنگاچین، فرزام  صالحی،  )8
 149-182 ، صفحات52 سرزمین در ایران، فصلنامه راهبرد، شماره

، هاي اقتصاديماهنامه بررسی مسائل و سیاست-  مجله اقتصادي) 1390( احسان، صنیعی )9
 169-180 تصفحا ،10و  9هاي شماره

ریزي در بررسی و ارزیابی نحوه تاثیرات آمایش سرزمین و برنامه) 1391( فرامرزي، مرتضی  )10
 باشد؟ریزي میریزي درست و منظم در این زمینه چه نوع برنامهآموزش و پرورش، برنامه

 ریزي و مدیریت محیط زیست، تهران، دانشگاه تهرانعلت؟ دومین کنفرانس برنامه
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 54مجله سنبله، شماره : آمایش سرزمین، تهران) 1372(قریبی   )11

ریزي از آمایش سرزمین تا آمایش کیفیت در نظام برنامه: سرمقاله )1372(قورچیان، نادرقلی   )12
 7-12 ، صفحات4 شماره آموزش عالی،

 .انتشارات دانشگاه تهران، شماره : شالودة آمایش سرزمین، تهران)  1382( یدمخدوم، مج  )13

2203 

ریزي آموزش عالی، راهنمایی براي برنامه: آمایش سرزمین) 1373(وحیدي، پریدخت   )14
 4و  3ریزي در آموزش عالی، شماره فصلنامه پژوهش و برنامه

زي آموزشی حوزه، کیهان اندیشه، ری، درآمدي بر برنامه)1370(هادوي تهرانی، محمدمهدي   )15
 3-5 صفحات ،40 شماره

-60، صفحات153 شمارة ریزي آموزشی چیست؟ تعاون،، برنامه)1383(اهللا رحیمی، رحمت  )16
56 

، آمایش سرزمین و مدیریت توسعۀ )1392(امید و جنابی، نرگس  مؤمنی، مهدي؛ مبارکی،  )17
 45-56م، فضایی، فصلنامه مدیریت شهري، سال پنجم، شماره سیزده

، تحلیل کارکردي )1393(پور، زهرا؛ جعفرزاده، حسن و میرزایی، محمدرضا احمدي  )18
ریزي هاي آمایش سرزمین با تأکید بر ایران، فصلنامه برنامهتقسیمات کشوري در اجراي برنامه

 1-12 ، صفحات14سال چهارم، شمارة  اي،منطقه

 نشر پیام نور .ریزي درسیاصول برنامه ).1389( دیگران و سعید ،مضلومیان؛ سعید ،طالبی  )19

ریزي آموزشی، تهران، سازمان مطالعه و هاي نو در برنامه، دیدگاه)1389(مشایخ، فریده   )20
 هاتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 هاي جدید، تهران، نشرآییژ ، برنامه درسی به سوي هویت)1392(فتحی واجارگاه،کوروش   )21
22) Marc G . SW. Human Resource Management . Publishing Company 

Boston, 1990. p. 180. 
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