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Abstract
Introduction: Social planning as a theoretical and practical activity of
aware human of the twentieth century, is mainly based on wisdom, rational thinking and taking advantage of new sciences like social sciences and applied mathematics. Presumption of social planning is believing
that human acquired necessary tools and knowledge to intervene in the
process of social life, and in practice he can organize them to his needs
and goals.
Methods: This study was a systematic review. Therefore, books and
documents related to social planning, community social work and
economic development were studied. And finally from this collection
of seventeen books, articles and documents; four documents and books
were selected.
Results: The nature of social problems and the dimensions of social
development approach, social, environment and sustainable development movements and social security and welfare approach (in political
worldviews of liberal democratic, social democracy and democratic
socialism); had great impact on evolution of the concept, methodology
and mechanism of social planning. In addition, at the micro-level, social
planning has been effected by social work and social management's new
theories.
Conclusions: Social planning is done with the participation of social
workers and it's beneficiary. The foundation social planning is deep
survey by social workers, this research–planning process includes the
following items:
1- Survey over social problem.
2- Specifying of aims of the plan.
3- Codification and evaluation of social plane.
It is suggested to utilize this particular social work approach to examine,
control, reduce and prevent social problems.
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چکیده
مقدمه :برنامهریزی اجتماعی بهمعنای یک فعالیت نظری و کاربردی انسان آگاه قرن
بیستم ،بهطور بنیادی بر خرد ،عقالنیت و بهرهگیری سنجیده از علوم وفنون جدید ،خاصه
علوم اجتماعی و ریاضیات کاربردی استوار است .پیشفرض برنامهریزی اجتماعی این
باور است که انسان دانش و ابزار الزم برای مداخله در فرایندهای زندگی اجتماعی را
دارد و در عرصهی اقدام ،میتواند آنها را در جهت هدفها و نیازهای خود ساماندهی
کند.
روش :این مطالعه بهروش مرور سیستماتیک انجام گرفت .بدین منظور مقاالت،
کتابها و اسناد مرتبط با برنامهریزی اجتماعی ،مددکاری جامعهای و توسعه اقتصادی
اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند .در نهایت از مجموعه هفده کتاب ،مقاله ،سند و
دستنوشتههای نگارنده ،چهار مرجع انتخاب گردید.
نتایج :ماهیت مسائل و مشکالت اجتماعی و رویکرد ابعاد اجتماعی توسعه ،جنبشهای
اجتماعی ،محیط زیست ،توسعه پایدار و رویکرد رفاه و تامین اجتماعی(در جهانبینیهای
سیاسی لیبرال دموکراتیک و سوسیال دموکراسی و سوسیالیسم دموکراتیک) در تحول
مفهومی و سازوکاری و روششناسی برنامهریزی اجتماعی تاثیر بسیار داشتهاند .عالوه
بر این در سطح خرد ،نظریههای جدید مددکاری اجتماعی و مدیریت اجتماعی در
برنامهریزی اجتماعی ،سخت موثر بودهاست.
بحث و نتیجهگیری :برنامهریزی با مشارکت مددکاران اجتماعی و ذینفعان برنامه
صورت میگیرد .شالوده اصلی برنامهریزی ،بررسیهای عمقی مددکاران اجتماعی است،
این فرایند پژوهشی-برنامهریزی شامل موارد زیر است:
 -1بررسی پیرامون مشکل اجتماعی.
 -2تعیین هدفهای برنامه.
 -3تدوین طرح اجتماعی و ارزیابی.
بهرهگیری هر چه بیشتر از این روش مددکاری اجتماعی برای بررسی و اقدام در مورد
کنترل،کاهش و پیشگیری از مشکالت اجتماعی وبهزیستن پیشنهاد میشود.
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روش
ایــن مطالعــه به روش مرور سیســتماتیک انجام گرفت .بدین منظور مقاالت ،کتابها و اســناد مرتبــط با برنامهریزی
اجتماعی ،مددکاری جامعهای و توســعه اقتصادی اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند .ودر نهایت از این مجموعه کتاب،
مقاله ،سند و دستنویسهایی انتخاب گردید.
یافته ها
مهمترین جریانهای فکری و اجتماعی که تاثیر فراوانی در تحول دیدگاهها و روشهای برنامهریزی اجتماعی ،در نیمه
دوم قرن بیســتم پدید آوردهاند عبارتند از :پیدایش نحله فلســفی نئوپوزیویتیسم ،نحله پدیدارشناسی اجتماعی و از همه
مهمتر“ ،نحله سیستمها” و نظریههای توسعه اجتماعی ،تامین و رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی در جنبش پسامدرنیسم.
ماهیت مســائل و مشــکالت اجتماعی و رویکرد ابعاد اجتماعی توســعه ،جنبشهای اجتماعی ،محیط زیست ،توسعه
پایدار و رویکرد رفاه و تامین اجتماعی( در جهانبینیهای سیاسی لیبرال دموکراتیک و سوسیال دموکراسی و سوسیالیسم
دموکراتیک) در تحول مفهومی و ســازوکار و روششناسی برنامهریزی اجتماعی تاثیر بسیار داشتهاند .بهعالوه در سطح
خرد ،نظریههای جدید مددکاری اجتماعی و مدیریت اجتماعی در برنامهریزی اجتماعی،سخت موثر بودهاند.
بعد اجتماعی در توســعه :در مقیاس کالن توسعه ،تا دهه  ،1960توسعه در مفهوم اقتصادی بود ،و با شاخصهای
کمی اقتصادی مانند درآمد سرانه ،تولید سرانه ،رشد جمعیت و نرخ شهر نشینی و مانند اینها سنجیده میشد .اما از دهه
 1960بهعلت بروز مشکالت چالشهای ساختاری در فرایند توسعه ،تغییرات عمیقی در رویکرد نظری به مفهوم توسعه
و شاخصهای آن پدید آمد ،که در عمل اهداف ،سازوکارها و روشهای برنامهریزی توسعه را بهنحو توسعه اجتماعی
تغییر داد .از مهمترین جنبشها و جریانهای فکری و اجتماعی و روششناسی که در دهههای پایانی قرن بیستم پدیدار
شد ،میتوان از جنبش کیفیت زندگی ،رفاه اجتماعی ،عدالت اجتماعی ،حقوق بشر ،شهروندی و مانند اینها اشاره کرد،
که تاثیر آنها همچنان در فرایند دگرگونیهای توسعه رو به گسترش بوده است.
یکــی از رویکردهای عمده تغییر مفهوم توســعه و توجه به ابعاد اجتماعی آن ،تحولی اســت کــه در چند دهه تجربه
توسعه ،در شیوه نگرش کارشناسان سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن از جمله موسسه مطالعات توسعه اجتماعی
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مقدمه
برنامهریزی اجتماعی بهمعنای یک فعالیت نظری و کاربردی انســان آگاه قرن بیستم ،بهطور بنیادی بر خرد ،عقالنیت
و بهرهگیــری ســنجیده از علوم و فنــون جدید ،خاصه علوم اجتماعی و ریاضیات کاربردی اســتوار اســت .پیشفرض
برنامهریزی اجتماعی این باور اســت که انسان دانش و ابزار الزم برای مداخله در فرایندهای زندگی اجتماعی را دارد و
در عرصهی اقدام ،میتواند آنها را در جهت هدفها و نیازهای خود ساماندهی کند.
نطریههــای برنامهریزی اجتماعــی ،مبتنی بر نظریههای علوم اجتماعی و اقتصادی و انســانی اســت که بهطور کلی به
شناخت شناسی و روش شناسی علوم اجتماعی مرتبط میشود.
در ابتدای قرن بیستم ،با بسط و گسترش فلسفه و “پوزیویتیسم” و دستاورد های علوم ،از یک سو ،و رواج و گسترش
افکار و آرای نحلههای “سوسیالیسم” در جوامع اروپایی ،باعث شد تا مدتها نظریههای مربوط به برنامهریزی و مدیریت
اجتماعی ،تحت تاثیر نحلههای فلســفی “خردگرایی( ”)Rationalismو “پوزیویتیسم” علمی قرار بگیرد .در این دوره،
اعتقــاد به کارایی روشهــا و فنون علمی در برنامهریزی ،ســبب پیدایش “برنامهریزی علمی” و بــا رویکردی فنیتر،
“مهندسی اجتماعی( ”)Social Engineeringشد.
اما در دهههای پایانی قرن بیســتم ،در پی ناکامی و شکســت نسبی رویکرد مهندسی اجتماعی و حتی روشهای علمی
محض و خردگرایی و نیز پیدایش مسائل و مشکالت جدید در فرایند توسعه ،دیدگاههای انتقادی راجعبه روششناسی
علمی و مهندسی ،برنامهریزی اجتماعی رو به گسترش نهاد ،و در عرصه عمل ،اندیشهها و آرای نوینی پدیدار شد ،که
به کلی مبانی نظری مهندسی اجتماعی و برنامهریزی عقالنی را مورد تردید و تجدید نظر قرار داد.
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ژنو ،نســبت به مفهوم و ابعاد مختلف توسعه
پدید آمد.
مفهوم کیفیت زندگی :جامعهشناسان،
برنامهریزان اجتماعی و مددکاران اجتماعی
با پژوهشهــای میدانی و نظــری ،رویکرد
جدیــدی را در ادامــه مطــرح شــدن ابعاد
اجتماعی بــه جریان توســعه ،وارد کردند؛
وآن مفهــوم “کیفیــت زندگــی” در زمینه
اصــاح و گســترش مفهوم کیفی توســعه
است و برای اندازهگیری آن از شاخصهای
اجتماعی بهره گرفتند.
در ســال  1966گــزارش “ریمونــد بائر”
درباره شــاخصهای اجتماعــی که حاصل
چندیــن طرح پژوهشــی در اروپا و آمریکا
بوده ،تحولی بزرگ در برنامهریزی اجتماعی
و کیفیــت ارزشــیابی برنامههای توســعه را
بوجود آورد.
در ســال  1973در ایــاالت متحده آمریکا
شــاخصهای اجتماعی نتیجه چندین طرح
پژوهشــی در ناســا و دانشــگاه هاروارد و
غیره بــوده که بهصورت رســمی تدوین و
اعالم شــد .از آن زمان با حمایت ســازمان
ملــل متحد ،تالش در پژوهــش برای ابداع
شــاخصهای اجتماعی بومی در کشورهای
جهــان صــورت گرفت و ایــن موضوع در
روند برنامهریزی همه کشورها وارد شد.
از ســال  1970در کنفرانســها تخصصــی
مسائل توســعه و برنامهریزی ســازمان ملل
متحــد  ،ابعــاد اجتماعی توســعه ،توســعه
اجتماعــی و برنامهریــزی اجتماعــی مورد
تاکید فراوان گرفت.
مفهومرفاهاجتماعیوسیاستاجتماعی:
سیاســت اجتماعــی از مفاهیــم اساســی و
موضوعــات اجتماعی اســت که ریشــه در
تحــوالت اجتماعی و سیاســی قرن نوزدهم
اروپای غربــی دارد ،و بعد از جنگ جهانی
دوم مطرح شــد .در انگلستان در چار چوب
ســنت “لیبرالیســم” بهمثابه سیاست جامعی
در زمینــه مبارزه با فقــر ،بیکاری ،بیماری و

مشکالت اســکان ،وارد سیاســت کالن دولت انگلیس شد .سیاست
اجتماعــی در دولتهــای سوســیال دمکرات اســکاندیناوی جایگاه
برجســتهای یافت و در جهان بینی مارکسیســم و سوسیالیسم با تحلیل
دیگری بهموازات سیاست اقتصادی بهکار گرفته شد.
بهمــوازات این رویکرد حمایتی ،رفاه اجتماعی بهصورت یک نظام
خدمــات حمایتی و اجتماعــی در اروپا و آمریکا گســترش یافت و
دولتهای رفاهی در قالب نظام سیاســی لیبرال دموکراســی ،سوسیال
دموکراسی و سوسیالیسم دمکراتیک بهصور گوناگون با سازو کارها
و برنامهریزی متفاوت شکل گرفت.
در کشــورهای اســکاندنیاوی و سوسیالیســتی اروپا (مانند فرانسه)
مفهومهــای تامیــن اجتماعــی ،رفــاه اجتماعی ،سیاســت اجتماعی،
کیفیت زندگی و عدالت اجتماعی و دموکراســی اجتماعی در عرصه
علم ،اخالق و جنبشهای سیاســی همواره مطرح بوده و برنامهریزی
اجتماعی نیز تحت تاثیر این موضوعها و مفاهیم اساسی زندگی انسانی،
تحول یافته است .در آغاز قرن بیست و یکم ،بهدنبال تغییر دیدگاههای
برنامهریزی اجتماعی ،موضوع عدالت اجتماعی ،حقوق شــهروندی،
جامعه مدنی و مشــارکت همگانی و کثرتگرایی سیاســی و تامین و
رفــاه اجتماعی جامع جایگاه اســتوارتری در الگوهــای برنامهریزی
اجتماعی پیدا کرده اســت بدینســان برنامهریزی اجتماعی را بیشتر به
سوی اهداف متعالی انسانی و آرمانهای اجتماعی و اخالقی و زیبایی
زندگی فردی و اجتماعی ،که در گذشته کمتر به آنها توجه میشد،
بنابر ضرورت زندگی امروز ،به رویکردهای جدیدتری کشانده است.
در سالهای گذشته ،مفاهیم رفاه و تامین اجتماعی و کیفیت زندگی
و عدالــت اجتماعی ،زیر تاثیر اندیشــههای نو و تحوالت جدید ،هم
از دیــدگاه نظری و هم در زمینه کاربردی ،غنای بیشــتری پیدا کرده
و مباحــث و گفتمان جدیدی را در عرصــه برنامهریزی اجتماعی در
سطحهای کالن و خرد مطرح ساخته است.
مفهوم برنامهریزی اجتماعی :برنامهریزی ،اساسا بهعنوان مجموعه
فعالیتهای هدفمند و ســازمان یافته ،هم به فعالیت ذهنی و شناختی و
هم به فعالیت عملی متکی است  .مفهوم برنامهریزی اجتماعی در یک
برداشــت کلی بدین صورت تعریف میگردد“ :کوشــش سنجیده و
آگاهانهای که از سوی دولت و یا جامعه یا نهادها و نخبگان اجتماعی
و مردمی بــرای اخذ تصمیمها منطقی و درســت در زمینه چگونگی
اســتفاده بهینه از منابع و امکانات؛ صورت گرفته ،تا هدفهای غایی
توســعه اجتماعی ،یعنی“بهزیســتی و ســامت اجتماعی ”،پیشرفت
موزون ،پرورش و توســعه منابع انســانی امکان پذیر شــود را؛ برنامه
ریزی اجتماعی می گویند)1(”.
امروزه صاحب نظران علوم اجتماعی معتقدند که جامعه باید براساس
واقعیــات و حقایق زندگی اجتماعی ضروریات و نیازها ،و منابعی که
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در دسترس دارد ،برای حل مســایل اجتماعی ،آسیبهای اجتماعی،
پیشــرفت و توســعه اجتماعی خود بهطور موثر نقشــه راه ،برنامهها و
طرحهای اجتماعی را طراحــی کند .از طریق برنامهریزی و مدیریت
اجتماعی میتوان ساختارها و کارکردهای جامعه را اصالح و بازسازی
کرد و از بروز مسائل و چالشهای زندگی اجتماعی ،پیشگیری کرد.
برنامهریزی اجتماعی در سطح کالن ،در کشورهای پیشرفته رفاهی،
محدوده برنامهریزی اقتصادی را نیــز دربر میگیرد و برای هدایت و
مدیریت جریانهای اقتصادی و تعییــن هدفهای غایی برنامهریزی
اقتصــادی جنبــه راهبــردی دارد .امــا از دیدگاه بخشــی ،بخشهای
اجتماعی مانند بهداشت و درمان ،آموزش و پرورش ،اوقات فراغت
و ســرگرمیها ،کیفیت زندگــی اجتماعی ،تامین و رفــاه اجتماعی و
فرهنگ و هنر و ماننــد اینها در محدوده برنامهریزی اجتماعی جای
میگیرد.
اما تحوالت پرشتاب اقتصادی اجتماعی ،سیاسی و تکنولوژیکی در
دهههای پایانی قرن بیستم و ابتدای قرن بیست و یکم تاثیرات عمیقی
در برنامهریــزی اجتماعی ،چه در ســطح کالن و چه در ســطح خرد
گذارد .اوال در سطح کالن برنامهریزی اجتماعی به یک برنامهریزی
راهبردی و فرابخشــی تبدیل شــد و ثانیا هدفهای اساسی آن نیز به
ضرورتهای توســعه اجتماعی عصر جدید نمایان شد .این هدفها
عمدتا عبارتند از :توســعه و بهبود منابع انسانی ،توسعه امنیت و تامین
اجتماعی ،دســتیابی به عدالــت اجتماعی و تســاوی در فرصتهای
زندگــی ،بهبود مســتمر کیفیت زندگی فردی و اجتماعی ،گســترش
جامعه مدنی ،حقوق شهروندی و شایسته ساالری و مانند اینها.
برنامهریــزی اجتماعــی در ارتبــاط بــا دانش مــددکاری اجتماعی
ویژگیهای دیگری در عمل پیدا کرد .از دیدگاه مددکاری اجتماعی،
برنامهریــزی ابزاری اســت در اختیــار نهادهای مردمــی و مدیریت
اجتماعی تــا بهتوانند بهصورت دموکراتیک و با مشــارکت مردم ،در
جهت بهبود شــرایط زندگی در گروههــای اجتماعی و جوامع محلی
و حل مشــکالت و آســیبهای اجتماعی ،طرح و نقشــهای عقالنی
و مناســب تهیه و با مشــارکت مردم ذینفع اجرا نماینــد .از این نظر،
برنامهریزی برای ســاماندهی یک جامعه خرد محلی و یا پیشــگیری
از آســیبهای اجتماعی مشخص ،بسیار متفاوت است از برنامهریزی
کالن اجتماعی و به رغم داشــتن وجوه مشــترک ،هــر کدام از آنها
بــه روشها و ابزارهــای خاص خود نیاز دارنــد .بنابراین برنامهریزی
اجتماعی در محدوده فعالیتهــای مددکاری اجتماعی ،دارای حوزه
عمل و اقدام و وظایف خاصی است که مبتنی بر نظریههای اجتماعی
و نظریهها و روشهای ویژه وظایف مددکاری اجتماعی است.
گفتنی اســت ،امروزه دانش برنامهریزی اجتماعی از منشاء نخستین
خود فراتر رفته و گســتردهتر و مردمیتر شــده و بــه همین علت در

طــول دو دهه گذشــته ،نظریه پــردازی در
زمینــه برنامهریــزی و مدیریــت اجتماعی،
سازوکاری مردمیتر و غیر بوروکراتیک و
مشارکتی پیدا کرده است.
خالصــه کنیم ،با توجه بــه تجارب علمی
برنامهریزی اجتماعی در یک قرن گذشــته
میتوان چهارگونه برنامهریزی اجتماعی را
مشاهده کرد.
-1برنامهریزیکالســیکوســنتی :این
برنامهریزی ،بنا به ضرورتها در اوایل قرن
بیســتم و در فاصلــه دو جنگ جهانی اول و
دوم پیدا شــد .و ویژگــی آن در نخبهگرایی
(کارشناسانه) و علمگرایی و شکلی آمرانه،
بوروکراتیک و فن ساالرانه داشت .مهندسی
اجتماعی نیز در همین دوران رشد یافت.
-2برنامهریزی خردگرا و دموکراتیک:
این برنامهریزی از میان ســالهای نوســازی
اقتصادی و اجتماعی کشــورهای پیشــرفته
جنگ زده اروپا با رویکردی جدید و مبتنی
بر مشــارکت اجتماعات محلی و مشــارکت
مردم در تصمیمگیــری و مدیریت در زمینه
توسعه اجتماعی بیرون آمد.
-3برنامهریزیاجتماعیمبتنیبرآزادی
و عدالت :ایــن برنامهریــزی در دهههای
پایانی قرن بیســتم در اروپای غربی و برخی
از کشــورهای در حــال توســعه مانند هند
مطرح شــد و رویکرد اساســی آن تاکید بر
آزادی (یعنــی توســعه) و تامیــن حقوق و
منافــع همــگان در فرایند توســعه اقتصادی
واجتماعــی و حمایت از گروه های محروم
و حاشیه ای جامعه بود.
 -4برنامه مدیریتی اجتماعی مردمی:
رویکرد اساسی اینگونه برنامهریزی از رشد
دانش مددکاری اجتماعی و علوم اجتماعی
توســعه ،بیرون آمده و تلفیقی است از خرد
و دانــش اجتماعــی و دموکراتیــزه کــردن
فرایندهای تصمیمســازی و تصمیمگیری و
فراینــد برنامهریزی اجتماعی مردمی بر بنیاد
گروهها ،نهادهــا ،و تشــکلهای اجتماعی
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ذینفعان برنامه پایهریزی شــده اســت .در
واقــع ایــن فراینــد برنامهریــزی از حرکت
مشترک مددکاران اجتماعی ،پژوهشگران و
برنامهریزان اجتماعی و مردم ،از پایین شکل
میگیــرد و هدف آن رشــد آگاهی و نقش
مردم در جریان تصمیمسازی و تصمیمگیری
است.
اینگونــه برنامهریزی حاصل ســامانیابی
نظامهای سیاسی سوسیال دموکراسی جدید
در کشورهای اســکاندنیاوی و سوسیالیسم
مشــارکتی کشــورهای اروپای غربی مانند
فرانســه اســت .بهطورکلــی ،برنامهریــزی
اجتماعــی جدیــد ،نظریــهای اســت که بر
شــالوده باور بــه “دموکراســی اجتماعی”
کثرتگرایی سیاسی و رشــد هر چند بیشتر
جامعه مدنی و آزادی انســان اســتوار است.
از ایــن دیدگاه تصمیمگیری درباره توســعه
اجتماعی ،رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی
باید توسط همه کســانی انجام گیرد که در
فراینــد آن موثر و ذینفع هســتند و میباید
بر اساس آزادی ،عدالت اجتماعی و حقوق
شــهروندان اســتوار گردد .برای دستیابی به
این هدفهــا ،میباید جریــان برنامهریزی
و تصمیمگیــری بیــش از پیش بــه نهادهای
اجتماعــی و نهادهــا و تشــکلهای مردمی
اجتماعات محلی( )Communityو نهادهای
درونزای غیر دولتــی( )NGOو گروههای
کارشناســی و مددکاران اجتماعی مستقل و
مانند اینها محول شود.
فرایند برنامهریزی اجتماعی در سطح
کالن ملی :با تحوالت نظری و ســاختاری
در برنامهریــزی توســعه ملــی ،برنامهریزی
اجتماعی عالوه بر فعالیت نخبگان اجتماعی
و سیاســی ،فعالیــت نهادهــای اجتماعــی،
تخصصی-حرفهای و مردم است.
در حــال حاضــر در مقیاس توســعه ملی،
رویکــرد سیســتمی در برنامهریــزی ملــی
متداول است .نظام جامع و کارآمد و بهنگام
اطالعــات اقتصادی-اجتماعــی ،شــالوده

برنامهریزی توسعه با رویکرد سیســتمی است .بهعالوه نیروی انسانی
متخصص و مجرب و سازوکارهای مناسب برنامهریزی اجتماعی در
ارتباط با ســازمانهای عمومی و دولتی و نهادهای مردمی و اجتماعی
از امکانات زیرساختی برنامهریزی پویا و دموکراتیک است.
مطالعــات و تحقیقات اجتماعی ،بهویــژه در موضوعها و زمینههای
اساســی توســعه و رفاه اجتماعی؛ شالودهســاز برنامهریزی اجتماعی
امروز اســت .الگو جدیدی که در برنامهریزی توسعه ملی کشورهای
پیشــرفته ،بهویــژه در راه توســعه رواج پیدا کرده ،تلفیقی اســت از
“برنامهریزی سیستمی” و برنامهریزی راهبردی پایدار .در چارچوب
این نظام پویای برنامهریزی اقتصادی-اجتماعی ،تغییراتی اساســی در
محتوا و شکل برنامههای توسعه ملی پدید آورده است.
الگــوی برنامهریــزی ســاختاری-راهبردی مبتنــی بر نظــام پویای
اطالعاتــی (اقتصادی-اجتماعــی) و ســازوکارهای مناســب ارتباط
شــبکههای برنامهریزی ،جایگزین سیستم ســنتی برنامهریزی توسعه
ملی است.
فرایند برنامهریزی سیســتمی-راهبردی :بهطور کلــی مبانی
نظــری برنامهریزی راهبــردی ،در واقع ،از نظریه سیســتمها و نظریه
تصمیمسازی راهبردی در مدیریت توسعه اخذ شده است.
فرایند چرخهای در برنامهریزی توســعه ملی (اقتصادی و اجتماعی)
عبارت است از:
-1تدوین سیاست کلی :تعریف آرمانها ،مقاصد و هدفها و تعیین
و تحلیل مسائل و چالشهای توسعه ملی.
-2طراحی برنامه توسعه شــامل :تدوین راهبردهــا (استراتژیها) و
برنامههــا( ارزیابی منابع و هزینهها و تخصص منابع برنامه بر حســب
فعالیتها ،زمان و  )...برای دســتیابی به هدفها و تحقق سیاســتها
برای حل مسائل و چالشهای توسعه.
-3ارزشیابی :آزمون و ارزشیابی مجموعه راهبردها و سیاستها.
-4اجــرا و نظارت برنامه توســعه :تدوین ســازوکارها ،مقررات و
راهکارهــا برای اجرای راهبردها و سیاســتها و برنامههای توســعه
(اقتصــادی اجتماعی) و ســر انجام نظــارت بر ضوابــط و معیارهای
اجرایی پیشبینی شده.
فرایند برنامهریزی اجتماعی در سطح خرد :مهمترین کاربرد
فراینــد برنامهریزی اجتماعی در ســطح خــرد ،در محدوده خدمات
اجتماعــی و فعالیت متنــوع مددکاران اجتماعی صــورت میگیرد .از
زمان کنفرانس ســال  1974در کپنهاک دانمــارک ،دانش مددکاری
اجتماعــی وارد عرصــه برنامهریــزی اجتماعــی بهمنظــور مقابلــه با
مشکالت اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی شد .بهعالوه
در قلمــرو ،مددکاری گروهــی و مددکاری اجتماعــی جوامع محلی
ضــرورت برنامهریزی اجتماعی بیش از پیش احســاس میگردد .در

تاثیر نحلههای فلسفی و اجتماعی در برنامهریزی اجتماعی
واقــع برنامهریزی اجتماعی در محدوده کارهای مددکاری اجتماعی،
از مردمیترین ،دموکراتیزهترین فرایندهای برنامهریزی است .مردم و
ذینفعان در کنار مددکاران اجتماعی با بررسیهای مشارکتی و ارزیابی

درســت مســائل ،نیازها و منابع و امکانات،
مشــترکاً در جهت تحقــق اهدافی انســانی
برنامهریزی میکنند.
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بحث و نتیجه گیری
فراینــد و چرخه برنامهریــزی اجتماعی درمحدوده کارها و خدمات مددکاری اجتماعی ،برپایه اعتقاد و باور به مردم و
جامعه مدنی و نهادهای غیر دولتی و عدالت و آزادی انسان استوار است.
کارهای برنامهریزی اجتماعی با مشــارکت مددکاران اجتماعی و ذینفعان برنامه صورت میگیرد .شــالوده اصلی این
برنامهریزی ،بررسیهای عمقی مددکاران اجتماعی است ،این فرایند پژوهشی برنامهریزی شامل موارد زیر است:
-1نخســتین گام برنامهریزی بررسی درباره مشــکل اجتماعی است ،بررسیهای مددکاری اجتماعی بدین منظور است تا
مســائل ،چالشها ،نیازها ،امکانات و منابع مورد نیاز شناســایی و تحلیل شود .اساس این بررسی ،مشارکت توامان مددکار
اجتماعی و ذینفع برنامه مورد نظر است.
-2دومینگام در فرایند برنامهریزی ،تعیین هدفهای برنامه اســت که مددکار اجتماعی میکوشد تا با مشارکت ذینفع
برنامه به آنها دســت یابد .در برنامهریزی اجتماعی ،تعیین هدفها از دشــوارترین کارهای برنامهریزی اســت که باید
با دقت و ارزیابی درســت از نیازها ،امکانات و منابع و مشــکالت تهیه و تدوین گردد .نگاهی به کارهای گذشــته نشان
میدهد ،در تهیه طرحهای اجتماعی کارشناسان برخوردی بسیار سرسری در تدوین هدفها داشتهاند .البته تعیین اهداف
برنامــه یا طرح اجتماعی ،با توجه به ماهیت پیچیده اجتماعی آنها ،کاری دشــوار اســت ،خاصه در فرایند برنامهریزی
مشارکتی بین کارشناس(مددکار اجتماعی) و افراد ذینفع .ولی مددکاری اجتماعی که به کار و حرفهاش عشق میورزد،
در جریان برنامهریزی میتواند نقش ارزشمندی در برنامهریزی اجتماعی بازی کند.
-3تدویــن طــرح اجتماعی و ارزیابی :مراد از طرح اجتماعی (یا پروژه اجتماعی) فقط تهیه و برآورد منابع و چگونگی
هزینه در طرح نیســت .بلکه در طرح اجتماعی باید وضعیت آینده گروه و یا جامعه محلی که طرح بنابر نیازهای ایشــان
تهیه و اجرا میگردد ،کامال پیشبینی شود .از همه مهمتر کلیه مراحل اجرایی پروژه وطرح با نظر ذینفعان برنامه یا طرح
اجتماعی طرحریزی شود.

