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CDS a new approach in urban planning
Abstract:
Cities identified themselves as the main factor 

of countries future economic factor very fast in the 
world and they got this specification because of their 
growing population volume, citizen growth especial-
ly in developing countries and their deep importance 
in economics. More over cities are facing challenges 
like citizenship world poverty, population attraction 
looking for job and a better life and etc. because of 
the economic condition. In fact in a world econom-
ics and not having economical preventives competi-
tion is increasing between cities. City development 
strategy provides a kind of frame work to encounter 
these challenges. This process determines a structure 
for economical growth strategies which are a part of 
city’s specifications and this process creates a con-
stant and equal condition using policies, strategies 
and measures for the poor. CDS in most conditions 
emphasizes on regional economic growth and its goal 
is to improve economics, create more jobs and im-
prove services.

Keywords:urban development strategy, strategic 
planning, urban planning, point of view, strategy.

چکيده
ش��هرها خيلي س��ريع خود را به عن��وان عامل قطعي آين��ده اقتصادي 
كشورها در س��طح بين المللي معرفي كردند. آنها اين وي  ژگي را به واسطه 
حجم هميش��ه فزاينده نس��بت جمعيت ش��ان، رشد س��ريع جمعيت شهري 
به ويژه در كش��ورهاي در حال توسعه، به عالوه اهميت زياد و عميق شان 
در اقتصاد به دس��ت آورده اند. عالوه بر اين، شهرها با چالش هاي زيادي 
مانن��د فق��ر جهاني شهرنش��يني، جذب زياد جمعيت به مراكز ش��هري در 
جس��تجوي ش��غل و زندگ��ي بهتر به دليل ق��درت اقتصادي ش��ان مواجه 
هس��تند. در مجموع در يک اقتصاد جهاني و با آزاد ش��دن موانع تجاري، 
رقابت ميان ش��هرها به طور فزاينده اي در حال افزايش اس��ت. استراتژي 
توس��عه ش��هري چارچوبي براي مواجه ش��دن با بحران ه��ا و چالش هاي 

مذك��ور فراه��م م��ي آورد.
 اين فرآيند يک ساختار براي استراتژي هاي رشد اقتصادي كه جزء الينفک 
ويژگي ش��هر هس��تند تعيين مي كند. به طور همزمان اين فرآيند شرايطي براي 
ايجاد ش��هر پايدار و برابر به واسطه سياست ها، اس��تراتژي ها و اقداماتي به نفع 
فقيران ش��هري فراهم مي آورد و لذا در بيش��تر حالت ها بر روي رش��د اقتصاد 
محلي تأكيد مي كند و هدف آن بهبود كار ايي اقتصادي، ايجاد طيف وسيعي از 

اشتغال و توسعه و ارتقاي خدمات است.
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مقدمه
شهرها به سرعت در حال رشد هستند. طبق برآوردها، 
ت��ا س��ال 2030 مي��الدي، دو ميليارد نفر ب��ه جمعيت 
مناطق ش��هري افزوده خواهد شد و بيشتر تأثيرات اين 
افزايش در كش��ورهاي جهان سوم احساس مي شود. با 
وجود رشد جمعيت شهرها به خصوص در كشورهاي در 
حال توس��عه، اين شهرها ضرورتًا توسعه پيدا نمي كنند؛ 
در عوض، اين رش��د س��ريع، فش��ارهاي زيادي را بر 
محيط زندگي ش��هري وارد مي كند. نتيجه اين رش��د، 
فقر شهرنش��يني، رشد زاغه ها و افزايش نااميدي براي 
آنهايي است كه براي زنده ماندن و ترقي خانواده خود 
در سکونتگاه هاي متراكم زمين هاي حاشيه شهر بدون 
دسترسي به خدمات اساسي و اغلب بدون دسترسي به 
حق مس��لم انساني خود در كش��مکش هستند. با وجود 
اين، شهرنش��يني دليل واقعي بيشتر مشکالت شهري 
نيس��ت. اغلب اوقات دليل واقعي اين مشکالت كمبود 
ظرفيت ه��اي اجراي��ي و سياس��ي و نب��ود تعهد براي 

مديريت مؤثر ش��هري اس��ت. 
استراتژي توسعه ش��هري)CDS( جديدترين رويکرد 
در برنامه ريزي شهري اس��ت كه توسط سازمان ائتالف 

ش��هرها در س��ال 1999 با هدف ارتقاي توسعه شهري 
پاي��دار، ارتق��اي كيفيت اداره و مديريت ش��هر و كاهش 
سيس��تماتيک و مداوم فقر شهري پيش��نهاد شده است. 
در مقاله حاضر به روش توصيفي– تحليلي و با اس��تفاده 
از منابع و اس��ناد خارجي در زمين��ه CDS و نيز مطالعه 
ش��هرهايي كه سند CDS براي آنها تهيه شده است، به 
بررس��ي و تش��ريح اين رويکرد، اهداف، اصول و فرآيند 
تهيه آن پرداخته مي شود. در همين راستا ابتدا مختصراً به 
برنامه ريزي و تحوالت س��ده اخير آن پرداخته خواهد شد 
و سپس وارد مبحث استراتژي توسعه شهري مي شويم. 

برنامه ریزي 
برنامه ري��زي در معن��اي كلي، نوعي محاس��به گري و 
نظم بخشي به فعاليت ها براي رسيدن به اهداف مشخص 
است)طالب و عنبري، 1385: 182(. در واقع برنامه ريزي، 
ديس��يپلينی ديناميک اس��ت كه در طول س��ده گذشته 
تغييرات زيادي به خود ديده اس��ت. جدول )شماره1( خط 
زمان��ي اين تغييرات و فلس��فه هاي برنامه ريزي از س��ال 

1900 تا سال 1990 را نشان مي دهد.

 (Cooper, 1988: 2):مأخذ

جدول )شماره1(: تغییرات جنبه هاي برنامه ریزي و موارد کاربردي آن

دوره 
198019801990-19001950196019701970زماني

طرح جامع2طرح جامع يا كلي1محصول
طرح اقدام 

جمعي3
وضع موجود، 
نقشه جايگاه و 

طرح توسعه4
طرح راهبردي

چشم انداز، 
مأموريت، وضعيت 

و طرح اجرايي
ضوابط و طرح 

توسعه

جهت 
حركت

شهر زيبا و 
برنامه ريزي شهري

برنامه ريزي 
شهري و 
منطقه اي

برنامه ريزي 
وكالتي5

برنامه ريزي 
محيطي

برنامه ريزي 
فرآيندي

برنامه ريزي 
اجتماع محور و 

فرآيندي6

شهرنشيني 
جديد و 

برنامه ريزي 
سنتي جديد7

تئوري
برنامه ريزی

برنامه ريزي 
فيزيکي

برنامه ريزي 
جامع

برنامه ريزي 
اجتماعي

برنامه ريزي 
اكولوژيکي

برنامه ريزي 
راهبرد عمومي

برنامه ريزي 
استراتژيک و 

انتقالي

برنامه ريزي 
فيزيکي

معماري منظر، معماري، جامعه شناسي، حقوق، جغرافي، مهندسي، اقتصادريشه ها

1- Master or General Plan
2- Comprehensive Plan
3- Community Action
4- Inventory, Site Plan, and Development Plan
5- Advocacy Planning
6- Community based Planning / Open-ended 
Planning
7 - New Urbanism or Neotraditional Planning
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برنامه ريزي ش��هري در اوايل قرن بيستم با هدف انتظام 
بخش��يدن به تمام فعاليت هاي مربوط به توس��عه و عمران 
ش��هري تحت نظارت بخش عمومي به وجود آمد. اين نوع 
برنامه ريزي -همان گونه كه در جدول هم مشاهده مي شود- 
تحت عنوان كلي طرح هاي جامع، كاربرد جهاني پيدا كرد. تا 
سال 1350 الگوي طرح هاي جامع، الگوي غالب برنامه ريزي 
شهري در جهان بود؛ اما از دهه 1960 به اين طرف به دليل 
ماهيت پيچيده شهرها و نيز حالت ايستايي طرح هاي جامع 
و البته مشکالت ديگر اين طر ح ها چه از نظر مباني نظري 
و چ��ه از نظر روش تهي��ه، طرح هاي راهب��ردي با رويکرد 
سيستمي جاي طرح هاي جامع را گرفت. با توجه به اين كه 
بحث ه��اي خيلي زيادي در مورد طرح هاي جامع و مباني و 
مش��کالت آنها صورت گرفته، در اين مقاله براي جلوگيري 
از اطاله كالم فقط به فرآيند تهيه اين طرح )شکل شماره1( 
بسنده مي كنيم و وارد بحث اصلي كه رويکرد استراتژيک و 

استراتژي توسعه شهري است مي شويم8.

استراتژي و برنامه ریزي استراتژیک
ريش��ه اس��تراتژي به زمينه هاي نظامي بر مي گردد و 
منش��أ آن را در كتاب »سون تزو« با عنوان »هنر جنگ« 
مي توان يافت كه در قرن ششم قبل از ميالد نوشته شده 
اس��ت. در قرن نوزدهم نيز كتاب »كارل فون كلوسوتيز« 

تح��ت عن��وان »در جن��گ« مفه��وم راهب��رد را مطرح 
مي س��ازد. اس��تراتژي به »چه بايد انج��ام گيرد« مربوط 
مي ش��ود و برنامه ريزي به »چگونه انجام گرفتن كارها« 
)يمني دوزي س��رخابي، 1382 :35(. اس��تراتژي مجموعه 
اقدامات و سياس��ت هايي اس��ت كه جهت گيري كلي را 
مش��خص مي كند. اين محور چگونگ��ي ميل به اهداف 

بلندمدت را تعيين مي نمايد.
يکي از پيامدهاي تفکر سيس��تمي، ظهور برنامه ريزي 
اس��تراتژيک در امري��کا ب��ود. اين ش��يوه برنامه ريزي با 
اس��تفاده از ديدگاه برنامه ريزي سيس��تمي و نيز مديريت 
و تصميم گي��ري س��ازماني اوج گرف��ت و تح��ت عنوان 
الگوي جديد »برنامه ريزي اس��تراتژيک« ابتدا در بخش 
خصوصي رواج پيدا كرد و سپس در برنامه ريزي عمومي 
مورد اس��تقبال قرار گرفت)مرادي مسيحي، 1384: 58(. 
برنامه ري��زي راهبردي در واقع از بطن مديريت راهبردي 
زاده شده اس��ت كه ابتدا در دهه 1960 در قلمرو فعاليت 
ش��ركت هاي تجاري در امريکا رواج پيدا كرد و به همين 
دلي��ل عنوان »برنامه ري��زي راهبردي ش��ركتي« به آن 
اطالق گردي��د. در واقع مديريت راهبردي و برنامه ريزي 
راهبردي از نياز شركت هاي بزرگ امريکايي به حفظ بقا 
و دوام خود در ش��رايط نا امن و متغيير اقتصادي نش��أت 

مي گرفت )مهديزاده، 1385: 165 و166(.

 (Cooper, 1998: 6) :مأخذ

شکل )شماره1( :فرآیند برنامه ریزی جامع

اطالع��ات  ب��راي   -  8
بيش��تر در م��ورد طرح هاي 
جام��ع و نارس��ايي هاي آن 
به منابع شماره 11 و 12 در 
فهرست منابع مراجعه كنيد.
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رويکرد نوين به برنامه ريزي استراتژيک اندكي متفاوت 
از شيوه برنامه ريزي استراتژيک سال هاي 1960 و 1970 
مي باش��د؛ اواًل كاماًل بر پايه اقتص��اد و به كارگيري منابع 
كمياب به صورت مؤثر بنا نهاده ش��ده است و ديگر اينکه 
گزينش��ي عمل كرده و تمركز خ��ود را بر تحقق اهداف 
معدود قرار داده است. در اين رويکرد، بر اجرا و دستيابي 
به نتايج تأكيد بيشتري مي شود. ويژگي ديگر اين رويکرد 
مش��اركت جامعه محل��ي و گروه هاي ذينف��ع در فرآيند 
برنامه ريزي اس��تراتژيک مي باشد. در سال هاي 1960 و 
1970 برنامه ريزي كاماًل در انحصار حرفه اي برنامه ريزان 
بوده اس��ت. امروزه مش��ورت نه تنها ي��ک امر صوري و 
تزئيني تلقي نمي ش��ود بلکه شيوه اي است كه بر اساس 
آن مي توان به نيازهاي جامعه محلي، سازمان ها و بخش 
خصوص��ي كه نهايتًا در امر اجراي برنامه ريزي نيز دخيل 

مي باشند، پي برد) مرادي مسيحي، 1381: 17(.
مفهوم كليدي در برنامه ريزي و مديريت اس��تراتژيک 
تقسيم وظايف برنامه ريزي به دو مرحله اساسي است كه 

يک فرآيند واحد را تشکيل مي دهد:
مرحله اول: برنامه ريزي راهبردي شامل تصميم سازي 

و سياستگذاري

مرحل�ه دوم: برنامه ري��زي اجراي��ي ش��امل اجراي 
تصميمات، اصالح و نظارت) مهديزاده، 1385: 166(.

در برنامه ري��زي اس��تراتژيک، مرحل��ه اج��را پيوندي 
ناگسس��تني با مرحله توليد برنامه  دارد و هرگز برنامه در 
مرحل��ه توليد و بدون توجه به مراحل اجرايي ثابت فرض 
نمي ش��ود و هم��واره پويايي و انعطاف از اصول اساس��ي 
اين نوع برنامه ريزي اس��ت )ملک افضلي، 1382: 191(. 
شکل )ش��ماره2( فرآيند برنامه ريزي استراتژيک را نشان 

مي دهد.

CDS9  یا استراتژي توسعه شهري

CDS فرآين��د تهيه چش��م انداز بلندمدت از آينده 
ش��هر اس��ت كه بر اس��اس آن برنامه ه��اي اجرايي 
 CDS تهي��ه مي ش��وند. تمركز )Action plan (
بر روي تقويت اقتصاد رقابت پذير اس��ت اما در عين 
حال جنبه هاي زيس��ت محيطي، مالي، زيرس��اخت ها، 
ساختار ش��هري و كاهش فقر را نيز پوشش مي دهد. 
CDS فرآيندي مشاركتي اس��ت كه همه ذي نفع ها 
و بهره وران ش��هري از همه اج��زاي جامعه را در بر 

(Cooper, 1998: 10) :مأخذ

شکل )شماره 2(: فرآیند برنامه ریزي استراتژیک

9- City Development Strategy
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 .(CDS in China a manual: 2006: 1) مي گي��رد
اس��تراتژي توسعه شهري، يک ابزار جديد براي كمک به 
توسعه، يک ابزار طراحي شده براي پاسخ به تغييرات جزر و 
مدي فراگير جهاني و تسکين فقر شهري و توسعه اقتصاد 
محلي مي باش��د. اهداف CDS مشاركت تركيبي همه 
اجزاي تأثيرگذار در جامعه براي رس��يدن به چشم انداز 
بلندمدت يکپارچه ش��هر، تثبيت يک استراتژي رشد، 
ب��ه توافق رس��يدن در مورد اولويت هاي مش��کالت 
اداري و شناس��ايي طرح ه��اي اجراي��ي كوتاه مدت 

.(The world bank, 2002: 9)اس��ت
استراتژي توسعه شهري بر فرآيند تغيير، تقويت پويايي 
اقتص��ادي و فرصت ه��ا متمركز بوده و اس��تراتژي هاي 
منعطفي را براي پاسخگويي به واقعيت هاي اقتصادي در 
شرايط رقابتي به كار مي گيرد. استراتژي توسعه شهري به 
ظرفيت سازي بهره وران براي مديريت مؤثرتر و كارآمدتر 
ش��هر كمک كرده و جذب سرمايه ها براي بهبود شرايط 

اقتصادي شهر را تشويق مي كند. 
اس��تراتژي توس��عه ش��هري يک��ي از دو رويک��رد 
 )Cities alliance( اصل��ي در پيمان نامه ش��هرها
 CDS 10.و موض��وع اصلي اي��ن پيمان نامه مي باش��د
ابزاري براي توس��عه مناطق ش��هري فقير می باش��د. 
CDS نهايتًا يک تصميم س��ازي مشاركتي است براي 
ش��هرهايي كه با بحران فقر شهرنشيني، افزايش رقابت 
و اعمال فش��ار بر پايداري محيط��ي و اقتصادي روبه رو 
هستند. CDS چارچوبي براي رشد اقتصادي، پايداري و 
برابري آن با انجام يکس��ري اعمال و استراتژي ها فراهم 
 UMPcity development strategy,)م��ي آورد
8 :2002). س��ند CDS براي رش��د منطبق با عدالت 
اجتماعي ش��هر از طريق همکاري و مش��اركت گسترده 
جامع��ه در جهت ارتقاي كيفيت زندگي كليه ش��هروندان 
به ويژه اقشار فقير تهيه مي گردد و هدف اصلي آن تأمين 
توسعه پايدار شهري از طريق ايجاد ظرفيت هاي اجتماعي 

براي ايجاد مشاركت همگاني مي باشد.
 با توجه به تنوع شهرها، بهترين برنامه قابل اجراي 
جهاني براي پياده كردن اس��تراتژي توس��عه ش��هري 

وجود ندارد. هر ش��هري نيازمند شناس��ايي و مشخص 
كردن فرصت ها و مش��کالت خود اس��ت ك��ه ممکن 
اس��ت به طور قابل توجهي نس��بت ب��ه مکاني كه واقع 
شده، س��طح اقتصاد، اجتماع و توسعه نهادي و بسياري 
 Cities alliance:)فاكتوره��اي ديگر متفاوت باش��د
 CDS ب��راي مث��ال .(annual report, 2003: 9
در ش��هر كونکاي11 اكوادور بر روي كاهش فقر و رش��د 
اقتصادي در چارچوب طرح س��رمايه گذاري اس��تراتژيک 
تمركز دارد و تالش مي كند فرآيند مش��اركت در شهر را 
 UMP city development strategy,)توسعه بدهد
13 :2002) در صورتي كه تمركز اصلي CDS در شهر 
شن يانگ12چين، باز تعريف نقش اجتماعي حکومت شهري 
و افزايش رش��د اقتصادي از طريق فرآيند تصميم سازي 
بخش خصوصي مي باش��د(Ibid:17). بنابراين بسته به 
نوع مکان، زمينه و بازيگران آن، CDS اش��کال زيادي 
 CDS به خود مي گي��رد؛ اما 5 ويژگي مش��خص براي

مي توان تعريف كرد:
1- فرآيند CDS توس��ط ش��هر انجام ش��ده و نتيجه 
و محص��ول آن نيز ش��هر را در بر مي گي��رد نه حکومت، 

سازمان مالي بين المللي يا مشاوران را.
CDS -2 يک چشم انداز بلندمدت را در بر مي گيرد اما 

با يکسري طرح هاي اجرايي كوتاه مدت انجام مي شود.
3- يک مشاركت معني دار از طرف بهره وران در فرآيند 

وجود دارد و بنابراين در نتيجه فرآيند درگير هستند.
4- نتيج��ه CDS اس��تراتژيک و داراي جنبه ه��اي 
گوناگ��ون مي باش��د. بنابراين تحت س��لطه يک موضوع 

نبوده و مانند طرح هاي جامع ثابت و ايستا نمي باشد.
5- فرآين��د CDS به ابداع روش ه��اي جديدي از 
تفکر درباره توسعه ش��هر و پايداري آن منجر مي شود
.(CDS in china: a manual, 2006: 1)

CDS اهداف
اه��داف فرآين��د CDS ش��امل اس��تراتژي دورنماي 
يکپارچه ش��هري، بهب��ود حکومت و مديريت ش��هري، 
افزايش س��رمايه گذاري و كاهش سيس��تماتيک و مداوم 

10- پيمان نامه ش��هرها در 
1999 ب��راي اتحاد ش��هرها و 
توس��عه مش��ترك آنها با تعهد 
بر كاهش فقر شهري به عنوان 
يک موضوع مشترك براي همه 
جهان بسته شد. اعضاي شورايي 
گروه Un- Habitat، بانک 
مس��ؤلين  مؤسس��ه  جهان��ي، 
مي باش��ند.  دولت ها  و  محل��ي 
براي اطالعات بيش��تر در مورد 
cities alliance ب��ه اي��ن 

آدرس مراجعه كنيد:
www.citiesalliance.org 
11-Cuenca
12-Shenyang
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فقر شهري است. بيشترين اهميت اين رويکرد اين است 
كه به عنوان يک اس��تراتژي گس��ترده ش��هري، شهر را 
به عنوان موتور توس��عه اقتصادي در نظر مي گيرد و تأثير 
مس��تقيم در كاهش فقر، رش��د اقتصادي محلي و بهبود 
حکمراني دارد. رويکرد واقعي CDS با توجه به ش��رايط 
ملي و محلي متغيير اس��ت. ب��ا وجود اين، بدون توجه به 
تفاوت هاي محلي، بيشتر اس��تراتژي هاي توسعه شهري 
به عنوان يک فرآيند مش��اركتي و بهبودي مؤثر در س��ه 

موضوع زير پذيرفته شده اند:
 مديريت شهري، رشد اقتصادي و كاهش فقر.

مدیریت شهري
مديريت شهري يک مفهوم پيچيده و ديناميک و پيوسته 
با موضوعات ديگر مي باش��د. »پوگ« مي گويد: مديريت 
توس��عه ش��هر براي پايداري، دامنه اي از الگوهاي رشد و 
تغييراتي اس��ت كه از نظر محيطي- اقتصادي و اجتماعي 
 .(Pugh, 2002(بايد بهت��ر از الگوهاي جايگزين باش��ند
»ويلي��س« در مقابل معتقد اس��ت ك��ه مديريت مناطق 
ش��هري براي توس��عه پايدار نياز به شناسايي سنت هاي 
محل��ي، پذي��رش و ايج��اد ارزش ه��اي فرهنگي محلي 
دارد(Willis,2001). هدف مديريت ش��هري رس��يدن 
به توس��عه پايدار ش��هري با هدف گيري دامنه وسيعي از 
بخش هاي فيزيکي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، محيطي 
و با ابعاد متفاوت سازماني است. بنابراين مديريت شهري 
را باي��د به عنوان يک موضوع پيچيده و چندبعدي در نظر 
بگيريم(Wong & others,2006: 647). »اس��ترن« 
با انتقاد از رويکرد بخش��ي در مديريت شهري مي گويد: 
رويکرد بخش��ي پذيرفته ش��ده توس��ط برنام��ه  مديريت 
شهري)UMP( سازمان ملل، به دليل افزايش پيچيدگي 
رشد شهري نارسايي هاي زيادي دارد و ابهامات زيادي را 
در زمينه مفهوم كلي مديريت ش��هري باقي مي گذارد. او 
از يک رويکرد درون بخشي دفاع كرده و به طور مفهومي، 

 .(Stren, 1993 )مفهوم مديريت شهري را تغيير داد
با توجه به تعاريف ذكرشده از مديريت شهري مي توانيم 

به موضوع مفهومي روش��ني از مديريت شهري و نکات 
كليدي آن برس��يم. نخس��ت اينکه هدف نهايي مديريت 
ش��هري ترق��ي و افزايش پايداري و رقابت پذيري ش��هر 
اس��ت. دوم اينکه مديريت ش��هري نياز ب��ه يک رويکرد 
يکپارچ��ه اي دارد ك��ه در آن همه بخش ه��اي مرتبط با 
توسعه شهري در تعامل با يکديگر قرار بگيرند و سوم در 
نظر داش��تن دخالت مؤثر و استراتژيک در مديريت شهر 
اس��ت. به عالوه مديريت شهري نياز به تعهد قوي از يک 
حکومت محلی قدرتمن��د دارد تا از درگيران فعال بخش 
خصوصي و اجتماعي در ش��هر حمايت كند. به اين معني 
ك��ه دولت محل��ی بايد نقش يک مح��رك و هدايتگر را 
براي يکپارچه كردن همه بازيگران در توسعه شهر بازي 
كند و به عنوان يک بي طرف براي تشويق رقابت در شهر 

بين بخش هاي مختلف تالش كند.
بسياري از فعاليت هاي CDS براي باال بردن رويکرد 
مش��اركتي در برنامه ريزي اس��تراتژيک و توسعه استفاده 
مي شوند. CDS از اصل تابعيت شهري استفاده مي كند 
كه تأكيد مي كند دسترس��ي هيچ م��رد، زن يا بچه اي به 
ضرورت هاي زندگي شهري مانند پناهگاه مناسب، امنيت 
مالکيت، آب س��الم، بهداش��ت، محيط تميز، س��المتي، 
تحصيالت و تغذيه، اشتغال و امنيت عمومي و جابه جايي 
نبايد مورد غفلت واقع ش��ود. اصل هاي مركزي مديريت 
خوب شهري– برابري، سودمندي، پاسخگويی، مشاركت 
و امنيت– در طول مدت تهيه CDS تأكيد ش��ده است. 
بهبود مديريت ش��هري اصل كليدي براي ريشه يابي فقر 
ش��هري به عالوه كنت��رل كردن فرصت هايي اس��ت كه 

جهاني شدن و تمركززدايي به وجود مي آورد.

 رشد اقتصادي 
آينده شهرها به طور فزاينده اي به توانايي ها و مزيت هاي 
اقتصادي ش��ان وابسته اس��ت. يکي از مراكز توجه اصلي 
CDS اقتصاد اس��ت. استراتژي توس��عه اقتصاد محلي 
در هر ش��هر به عنوان جزيي از عمل CDS توس��عه پيدا 
مي كند. فرآيند CDS در جمع كردن گروه هاي مختلف 



فصلنامه مدیریت شهری
Modiriat Shahri
ش��ماره 23 - بهار 1388

 No.23.Spring 2009 

95

ذي نف��وذ– دولت محل��ي، بخش خصوص��ي و فقيران- 
بس��يار مفيد عم��ل مي كند تا مناط��ق داراي ارجحيت و 
توس��عه طرح هاي اجرايي متمركز براي بهبود سودمندي 
و كارايي كل اقتصاد شهري را تعريف كند.  همچنين به 
مردم اجازه مي دهد و آنها را تشويق مي كند تا در يک راه 

جديد و متفاوت درباره آينده شهرشان فکر كنند.
ارتب��اط ميان رش��د اقتصادي و كاه��ش فقر در درون 
بازار كار ش��هري مشخص می شود. در بسياري از شهرها 
مطالعات جزيي تري از بخش غيررسمي شهر و بنگاه هاي 
كوچ��ک اقتص��ادي انجام مي ش��ود. همچني��ن اين نيز 
مشخص شده كه براي دخالت اقتصادي در سطح محلي 
محدوديت هايي وجود دارد. در بس��ياري شهرها عملکرد 
غالب و مس��ئوليت دولت محلي به وسيله قانون گذار ملي 
تعريف شده است كه براي سياست هاي اصلي اقتصادي 
و تصميمات سرمايه گذاري در سطح محلي كاربرد ندارد. 
بنابراين اين محتمل اس��ت كه ب��راي تکميل طرح هاي 
توسعه اقتصاد محلي، محدوديت هاي زيادي وجود خواهد 

داشت.

 
کاهش فقر

اس��تراتژي توسعه شهري معتقد است كه شهر تنها در 
ش��رايطي مي تواند پايدار باشد كه ايجاد برابري و عدالت 
كن��د. بنابراين فقيران بايد صدا و فض��اي كافي را براي 
زندگي در شهر داشته باشند. در اين زمينه موضوعاتي مانند 
امنيت تصرف، اشتغال، دسترسي به خدمات اساسي، تخصيص 
برابر منابع شهر و قيمت مناسب خدمات قابل بحث هستند 
 .(City Development Hyderabad, 2004:1)

ش��رط الزم در رويکرد CDS براي رس��يدن به برابري 
و پاي��داري، رها كردن خيالبافي هاي فراگير و جامع و در 
عوض جذب مش��اركت توده هاي مهم بهره وران شهري 
در استراتژي ها و همچنين استفاده از دانش و نبوغ محلي 

براي اظهار نظر و دادن راه حل مي باشد.
س��اختمان ش��هرها كه در بيرون از آن حالت رقابتي و 
در درون آن حال��ت برابري وجود دارد و منطقه ش��هري 

كه توليدكننده و به طور اقتصادي پويا اس��ت در ارتباط با 
ديگر مناطق شهري رشد مي كنند. اين دو موضوع )حالت 
رقابتی بين ش��هرها و در عين حال وابستگی متقابل آنها 
به يکديگر( امروزه بزرگ ترين چالش توس��عه به حساب 
مي آيند. اين چالش ها ارتباط مستقيمي با موضوع كليدي 
كاه��ش فقر دارند. كاه��ش فقر يک ه��دف مهم براي 
كل فرآيند CDS به حس��اب مي آي��د اگرچه در بعضي 
از حالت ها ميزان ش��فافيت آن نس��بت ب��ه ديگر اهداف 
كم مي باشد. در بس��ياري از شهرها اطالعات اساسي در 
مورد فقيران، موقعيت مسکن شان، شرايط كاري و نحوه 
خدمات دهي، به آساني در دسترس نيست؛ بنابراين زمان 
قابل توج��ه و تالش زيادي به اي��ن كار اختصاص داده 
مي شود. ش��ركت فقيران در گروه هاي سازمان داده شده 
در بس��ياري از ش��هرها از طريق CDS امکان پذير شده 

است.
CDS به عن��وان يک برنامه كل نگ��ر، راه هاي ترقي، 
رقابت پذي��ري ش��هر، قابليت زندگ��ي، مديريت و قدرت 
پرداخ��ت مال��ي آن را شناس��ايي مي كن��د. اين ش��امل 
فرآين��دي براي درگي��ر كردن گروه هاي گس��ترده اي از 
رهبران محلي براي كم��ک به قدرتمند كردن طرح ها و 
اس��تراتژي هاي شهري، بررس��ي چالش ها و فرصت هاي 
آن مي باش��د. در گذشته به نيازهاي توسعه شهري اغلب 
در قالب پروژه هاي بخش��ي انفرادي پاس��خ داده مي شد. 
اين روش براي ش��هرهايي كه با مش��کالت چندبعدي و 
چندبخش��ي روبه رو هس��تند چندان مناسب نمي باشد. در 
بيش��تر اوقات اين مشکالت بايد به صورت يکپارچه مورد 
تحلي��ل قرار گرفته– اغلب از نظ��ر جغرافيايي به صورت 
منطقه ش��هري- اولويت بندي ش��ود و در جهت حركت 
دادن يا پايدار س��اختن رش��د اقتصادي باش��د و كيفيت 

زندگي شهري را بهبود بخشد.

CDS اصول
 CDS براس��اس اص��ول چهارگانه زير كه نش��انگر 

پايداري شهرها هستند، بنيان نهاده شده  است: 
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- قابليت زندگي 13 
- رقابت پذيري14
- بانک پذيري15

- مديريت و حاكميت خوب شهري16  

 قابليت زندگي
يک��ي از رويکردهاي نوين در زمينه اصالح و گس��ترش 
مفهوم توس��عه، مطرح شدن مفهوم كيفيت زندگي و دخالت 
دادن ش��اخص هاي اجتماع��ي و كيفي در اهداف توس��عه و 
عمران ش��هري و منطقه اي است. به كارگيري اين مفهوم در 
واقع واكنشي است عليه توسعه يک بعدي اقتصادي در سطح 
ملي و توسعه صرفاً كالبدي در مقياس شهري و تالشي است 
در جهت دستيابي به معيارهاي جامع تر و چندبعدي در عرصه 
برنامه ريزي)مهديزاده، 1385: 46(. يکي از معيارهاي قابليت 

زندگي شهري، كيفيت زندگي شهروندان است. 
معيارهاي س��نجش كيفيت زندگي شهري به طور كلي 
عبارتند از: امنيت، س��المت، حقوق بش��ر، آسايش و رفاه 
اجتماعي. مقوالتي همچون آزادي، عدالت اجتماعي، تعادل 
زيست محيطي، رشد اقتصادي و مردم ساالري)دموكراسي( 
ابزار ضروري نيل به ويژگي هاي كيفيت شهري و در حقيقت 
بسترساز آن مي باشند)صرافي،1380: 24(. در واقع شهري 
قابل زندگي اس��ت كه در آن همه ساكنان از فرصت هاي 
يکسان براي مشاركت و بهره مندي از زندگي اقتصادي و 
سياسي شهر برخوردار باشند. شهري قابل زندگي است كه 
فضاي آن را انس��ان هايي پوي��ا در وجوه مادي و معنوي و 
همبسته با يکديگر و طبيعت بپروراند)همان، 23(. يکي از 
نتايج توجه به مفهوم كيفيت زندگي در برنامه ريزي توسعه 
و عمران، در نظر گرفتن نتايج و آثار كيفي توسعه بر روان 
و حيات معنوي انس��ان ها است كه در گذشته كمتر به آن 

توجه مي شد)مهديزاده، 1385: 47(.

رقابت پذیري
»فان جيجک« مي گويد كه يک عنصر كليدي مديريت 
ش��هري براي ايجاد ش��هر رقابت پذير، برابر و پايدار، در 
گ��رو هماهنگ��ي و يکپارچگي بخش ه��اي خصوصي و 

عمومي اس��ت تا بتواند از عهده مشکالت اصلي ساكنان 
شهري برآيد(Van Jijk, 2002). يکي از اجزاي كليدي 
در مطالع��ات و تحليل ه��اي CDS، تحليل توان رقابت 
اقتصادي ش��هر در س��طوح بين المللي، ملي و منطقه اي 
اس��ت. به عبارت ديگ��ر تدوين راهبرد توس��عه و متعاقبًا 
تدوين برنامه  اجرايي، مستلزم تعيين مزيت رقابتي شهرها 
مي باش��د. از اين رو تحليل بستر اقتصادي شهر به منظور 
ارزياب��ي قوت ه��ا و ضعف ه��اي آن در مقايس��ه با ديگر 
شهرهاي منطقه و كشور با هدف شناسايي گوشه هايي17 
است كه ش��هر در آن مزيت رقابتي داشته و قادر خواهد 
ب��ود براي ارائ��ه محصوالت و خدمات خ��ود بازار فراهم 
نمايد)گل��کار، CDS .)65 :1383 در جس��تجوي رش��د 
س��رما يه گذاري بومي و خارجي و تند كردن توانايي شهر 
براي رقابت پذيري است. براي رسيدن به اين هدف بايد 
با ايجاد اصالحات مالي و س��ازماني، قدرت ش��هر براي 

رقابت با ديگر شهرها را تقويت كرد.
 شهرهای رقابتی شهرهايي هستند كه اقتصاد قوی با 
رشد اشتغال، درآمد و سرمايه گذاری همه جانبه دارند. الزمه 
توسعه كارآمد شهری فراهم آوردن شرايط مناسب برای 
افزايش بهره وری افراد و مؤسس��ات اس��ت. در شهرهای 
رقابتی، توليد، س��رمايه گذاری، اشتغال و تجارت به شکل 
پويا و در ارتباط با فرصت های بازار ش��کل مي گيرند. در 
اين بعد الزم اس��ت ش��هروندان از فرصت هاي اشتغال و 
درآم��د كافي برخوردار باش��ند و اقتصاد ش��هر بتواند اين 
فرصت ه��ا را حفظ ك��رده و متناس��ب با افزاي��ش نياز، 
فرصت هاي جدي��دي به وج��ود آورد. مصاديق موجود از 
اقتصاد كشورهاي مختلف اين مسأله را اثبات كرده است 
كه گزيدن ش��يوه اقتصاد بازار و تن سپردن به رقابت، در 
مجموع به رشد و افزايش رفاه منجر شده است)رضازاده 
و همکار،1383: 31(. در مقابل اين مس��أله، تهديدهايي 
همچون به مخاطره افتادن محيط زيس��ت و بروز شکاف 
درآمدي در جامعه اجتناب ناپذير است. بنابراين براي حفظ 
رقابت پذيري شهرها بايد حتي االمکان از فرصت هايي كه 
به دس��ت مي آيد در جهت رشد و ارتقاي رفاه استفاده كرد 
و در مقابل، به ش��يوه هايي براي جبران آسيب هايي كه از 

13- Livability
14- Competitiveness
15-Bankability
16-Good Urban Manage-
ment and Governance
17- Niches
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اين فرآيند حاصل مي گردد، انديشيد. از جمله عوامل مؤثر 
در افزايش توان رقابت پذيري در ش��هرها بايد به كاهش 
مقررات زائد، خصوصي س��ازي، تطبي��ق قوانين با قوانين 
بين المللي، ادغام نهادهاي موازي اجرايي و تصميم گيري 

و رعايت حقوق مالکيت اشاره داشت)همان: 33(.

بانک پذیري
بانک پذي��ري در ارتباط نزديک با رقابت پذيري ش��هر 
ق��رار دارد. به عبارتي ش��هرهاي رقابت پذير ش��هرهايي 
هستند كه بانک پذير هم باشند. يعني دارای سيستم ماليه 
ش��هری كارآمد در اس��تفاده از منابع درآمدی و هزينه اي 
خود هس��تند. ايجاد س��ايت هاي اطالع رس��اني اينترنتي 
و تهي��ه بانک ه��اي اطالعات��ي آنالين و به وي��ژه بانک 
اطالعات ش��هري، در جهت شفافيت بخشيدن به تمامي 
تصميمات و عرضه بدون واس��طه اطالعات و همچنين 
شناس��اندن مزيت هاي شهر در جهت جذب سرمايه هاي 
مالي و انساني كمک زيادي به افزايش توان بانک پذيري 
شهرها خواهد كرد. هم اكنون در اكثر كشورهاي پيشرفته، 
بانک ها خدمات آنالين بانکي را جهت مش��تريان خود از 
طري��ق اينترنت فراهم آورده اند. مش��تريان بدون نياز به 
حض��ور در بانک، غالب كاره��اي بانکي خود را با اتصال 
ب��ه Home Page ويژه بانک ها و با اس��تفاده از رمز 
مخص��وص خود انج��ام مي دهند)بهزادف��ر، 1382: 20(. 
تجارت الکترونيکي انجام ش��ده در سال 1998 از طريق 
اينترنت حدود 40 ميليارد دالر بوده كه اين رقم در پايان 
س��ال 2000 به مبلغي در حدود 110 ميليارد دالر رسيده 
است. آمار مذكور ضرورت و جايگاه بانکداري الکترونيکي 

در تجارت نوين را بيان مي دارد)كهزادي، 1379: 8(.

مدیریت و حاکميت خوب شهري
يکي از مباحث بس��يار مهم و در عين حال جديد كه از 
دهه 1980 به بعد در ادبيات توسعه مطرح شده، موضوع 
حکمراني خوب اس��ت. اين مس��أله به ويژه در كشورهاي 
در حال توسعه در راستاي استقرار و نهادينه سازي جامعه 
مدني از جايگاه ويژه اي برخوردار است. موضوع حکمراني 

خوب با هدف دس��تيابي به توسعه انس��اني پايدار مطرح 
ش��ده كه در آن بر كاهش فقر، ايجاد شغل و رفاه پايدار، 
حفاظت و تجديد حيات محيط زيس��ت و رش��د و توسعه 
زن��ان تأكيد مي ش��ود. همچنين حکمراني خوب ش��امل 
طيف وس��يعي از س��اخت مفاهيمي مانند توس��عه پايدار، 
توسعه روستايي و شهري و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي 
با رويکرد مش��اركتي و شفافيت و به موازات ويژگي هاي 
غالب اس��تراتژي هاي اجراي خط مش��ي و برنامه ريزي ها 

است)شريف زاده و قلي پور، 1382: 95(. 
»هاتر «18و »ش��اه «19شاخص هايي را براي حکمراني 
خوب تعريف مي كنند)جدول ش��ماره1( و معتقد هس��تند 
كه با دس��تيابي به شاخص هاي زير مي توان به حکمراني 

خوب نزديک شد: 

استراتژي توس��عه شهري معتقد اس��ت كه حکمراني 
خوب شهري يک عامل كليدي براي رشد شهر و توسعه 
شهر مي باشد. بر همين اس��اس اين رويکرد موضوعاتي 
مانند تمركززدايي، قدرت مالي شهرداري، محيط زيست، 
ش��فافيت و پاس��خگويي، فقر، حاشيه نش��يني و مديريت 
-City Develo )  شهري را مورد توجه قرار مي دهد

.(ment Hyderabad, 2004: 1
اهمي��ت و حساس��يت چگونگي حکمراني ش��هري در 
برقراري تعادل و هماهنگ��ي بين ابعاد گوناگون پايداري 
ش��هري اس��ت كه بايد تضادهاي بين اه��داف مختلف 

18- Huther 
19- Shah
20-Citizen Participation
21- Government Orientation
22- Social Development 
23 - Economic Management
24- Invented Debt to GDP Ratio

(Huther & Shah,2000):مأخذ 

 جدول )شماره2(: شاخص هاي حکمراني خوب

زیرشاخص هاشاخص اصلي

)CP(20آزادي سياسيمشاركت شهروندان
پايداري سياسي

محوريت دولت 
)GO(21)محلی)شهری

كارآيي قضايي
كارآيي اداري
فساد پايين

)SD(22توسعه انسانيتوسعه اجتماعي
توزيع عادالنه

)EM(23مديريت اقتصادي
توجه به عوامل بيرون
استقالل بانک مركزي

برگشت سود با توجه به نرخ توليد ناخالص داخلي24
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س��اكنان ش��هر و نيز اهداف كارآفرينان شهري در جهت 
پايداري را چاره جويي كن��د. چنين حکمراني تنها بر پايه 
مردم س��االري پايدار خواهد بود. مردم ساالري شهري بر 
دو پايه مهم ش��أن ش��هروندي و حاكميت مردم اس��توار 
اس��ت. شأن شهروندي به معناي داشتن حقوق و تکاليف 
يکسان ساكنان ش��هر در برابر قانون و مشاركت در امور 
سياسي و عمومي جامعه است و حاكميت مردم اين است 
ك��ه حکومت ها قدرت و اقتدار خود را از منبع ديگري جز 
خواست و اجماع و رضايت عامه مردم به دست نمي آورند 
و مردم مي توانن��د حکومت را تغيير دهند)صرافي،1380: 

25 و 26(.
حکمرواي��ي راهکارها، فرآيندها و نهادهايي را ش��امل 
مي ش��ود كه از طريق آنها ش��هروندان و گروه ها بتوانند 
به منافع و حقوق قانوني و نيز انجام تعهدات خود دس��ت 

يابند. 
عناصر حکمروايي خوب ش��هری عبارتند از: حس��اب 

پس دهی25 ، شفافيت26و اصل رقابت27. 
CDS فرآیند تهيه

فرآين��د CDS تدوي��ن قاعده من��دي از چش��م انداز، 
اس��تراتژي و پروژه ه��اي اجراي��ي براي تکميل توس��عه 
جامع ش��هر اس��ت. اين فرآيند توانمندس��ازي بهره وران 
اصلي ش��هر ب��راي ارائه نظرات ف��ردي و كار با يکديگر 
است. س��ازمان هاي مختلف عمومي، خصوصي و جامعه 
ش��هري با مداخله در فرآيند CDS مشاركت و همکاري 
 City).را به عن��وان نتيجه اين مداخله ش��کل مي دهند
 Development Strategy Hyderabad,

.(2004: 3
فرآين��د CDS را در 4 مرحل��ه زير مي توان تش��ريح 

كرد:
1- فراه�م آوردن مقدم�ات ط�رح : اين مرحله 
ش��امل شناس��ايي محرك ه��اي تغيير، ش��ركاي اصلي، 
سيس��تم هاي مديريت فرآيند، منابع و ظرفيت ها، تعريف 
اهداف و برنامه كار و نهايتًا يک شناخت جامع و كامل از 

وضعيت موجود شهر است.
2- تحلي�ل: در اين مرحله ب��ه جمع آوري اطالعات 

پايه، تحلي��ل نقاط قوت و ضعف ايج��اد تفاهم و توافق 
پيرامون مشکالت و اولويت هاي شهري پرداخته مي شود 
و گزارش هاي موضوعي تهيه مي گردد تا بر اس��اس آن 

تعريفي از چشم اندازها و انتظارات شهر حاصل شود.
3- تنظيم اس�تراتژي: در اين مرحله ابتدا به تعريف 
چشم انداز 28و مأموريت شهر29، تدوين گزينه ها و همچنين 
تعيين نقش ذي نفعان پرداخته مي شود؛ سپس راهبردهايي 
براي دس��تيابي به اهداف و چش��م اندازها تدوين مي شود و 
براي راهبردهاي موردنظر طرح ها و برنامه هاي اجرايي تهيه 
مي گردد تا بر اس��اس آن س��ند توسعه راهبردي شهر تهيه 

گردد.
تهيه چش��م انداز در برنامه هاي توس��عه راهبردي شهرها 
از اهمي��ت زي��ادي برخوردار است)ش��کل ش��ماره3(. اين 
چش��م اندازها، هرچه باش��ند، پس از نهايي ش��دن، مالك 
سياس��تگذاري ها،  تدوين راهبردها، تدوين برنامه ها،  تدوين 
طراحي ها و تعريف پروژه ه��اي موضوعي و موضعي براي 

رشد و توسعه شهر خواهند بود.
مفهوم كالن چش��م انداز عبارت اس��ت از آينده دور از 
دس��ترس و مطل��وب يک فرد، ش��ركت، جامعه و يا يک 
ش��هر. چش��م انداز ش��هر يعني آرزوهايي براي آينده. به 
عبارت ديگر چشم انداز، ِشمايي است كه هدف بلندمدت 
توسعه را به ما نشان مي دهد، كه دستيابي به آن با شرايط 
فعلی مقدور نيست. »برايس��ون« معتقد است چشم انداز، 
توصيف روش��ن و فشرده اي است از سيمايي كه شهر در 
آينده و پس از به فعليت درآمدن كليه توان هاي بالقوه اش 
پيدا مي كند)گلکار، 1384: 26(. چشم انداز كمک مي كند 
كه جايگاه آينده ش��هر خود را بهتر بشناس��يم و از مزايا 
و فرصت هايي كه در اختيارم��ان قرار مي گيرند بهره مند 
ش��ويم؛ بنابراي��ن تغييرات ش��هر را جه��ت دار مي كند و 
ت��وان انگي��زش مديري��ت بخش هاي مختلف ش��هر را 
خواهد داشت. مهم ترين خاصيت چشم انداز بسيج كردن 
نيروهاي هر مجموعه به س��مت هدف مش��خص است. 
بدين س��بب است كه چش��م انداز بايد داراي ويژگي هاي 

زير باشد: 
1- مقصد روشن و مشخصي را به مردم و بخش هاي 

25 - Accountability
26  - Transparency
27 - Contestability
28- vision
29- mission
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مختلف شهر نشان دهد.
2- تصويري از آينده مطلوب شهر ارائه نمايد. 

3- يکپارچه و كل نگر باشد. 
4- محرك و برانگيزاننده نيروها باشد. 

چشم اندازها معمواًل دو رويکرد خاص دارند؛ اول آنکه 
مش��کالت و توانمندي هاي ش��هر را در نظر مي گيرند و 
دوم آنکه آرمان هاي دور، ولي قابل دسترسي را، در مقابل 
شهر قرار مي دهند. مسلمًا خطاب چشم اندازها، كل شهر 
از شهرداري گرفته تا مردم و از نهادها و ارگان هاي دولتي 
گرفته تا بخش خصوصي را در بر مي گيرد. چش��م اندازها 
ش��هر را به مثابه يک موجود واحد در نظر مي گيرند )مثل 
يک انس��ان زنده( كه نيازهاي متفاوتي دارد،  با مشکالت 

خاص خود روبه روس��ت و براي خود آرمان ها و آرزوهايي 
در سر دارد. پس مجموعه چشم اندازها مي بايد دقيقًا اين 
ش��رايط را داشته باش��ند تا از اين طريق شهر،  با اتخاذ و 
اجراي راهبردها و تدابير خاص، هم از نظر ساختار دروني 
ب��ه باالترين كيفيت ممکن دس��ت ياب��د و هم از طريق 
بس��يج هماهنگ هم��ه نيروها و امکانات خود، به س��وي 
آرمان ه��اي خاص خ��ود خيز برداش��ته و حرك��ت كند.

چشم انداز راهبردي شهر عمدتًا بلندمدت )10 تا 20 ساله(، 
چالش پذير ولي واقع بينانه است و جنبه هاي رقابتي شهر 
را در نظر مي گيرد؛ همچنين به آساني قابل درك مي باشد 
و دربرگيرندة نقش همة بهره وران و دست اندركاران )و نه 

تنها نهادهاي محلي ذي ربط( است.

(UN-HABITAT,2002:11):مأخذ

شکل )شماره 3(: فرآیند اجمالي CDS و جایگاه چشم اندازسازي در آن
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فرآيند تدوين چشم انداز معموالً مراحل زير را در بر مي گيرد:
- بررس��ي فرآيندهاي تدوين چشم انداز در گذشته: آيا 
چشم اندازي براي شهر در گذشته وجود داشته است؟ اگر 

بلي، فرآيند تدوين آن چگونه بوده است؟
- انديشيدن در مورد چشم اندازهاي احتمالي شهر

- شناس��ايي چش��م اندازهاي مختلف )گزينه ها( براي 
شهر

- انتخاب چشم انداز آتي شهر 
- اشاعة عمومي چشم انداز آتي شهر. 

چشم اندازس��ازي، انتخاب ها و فرصت ه��اي جامعه را 
بر اس��اس اهداف مشترك و ارزش هاي مشترك ارزيابي 
مي كن��د. اين فرآيند بر درگي��ري عمومي از ابتداي تهيه 

آن و در طول تهيه تأكيد دارد. چشم اندازس��ازي بيشتر بر 
روي دارايي ها تأكيد دارد تا نيازها. وجود دائمي آن، مسير 
صحيح حركت ش��هر يا سازمان را در راستاي رسيدن به 

وضعيت مطلوب تضمين مي كند)اشرفی،1387: 106(.
4- اج�را نظارت و ارزیابي: در اين مرحله تجهيز 
مناب��ع ذي نفعان و س��رمايه گذاري ب��ر روي راهبردها و 
برنامه هاي اجرايي و توافق شده و حمايت آن، پياده سازي 
برنامه هاي اجرايي براي رسيدن به چشم انداز و نيز پايش 
و ارزيابي مستمر از كليه بخش هاي اجرايي براي سنجش 
ميزان پيش��رفت نس��بت به آنچه كه در تنظيم چشم انداز 
و مأموريت مدنظر بوده، انجام مي ش��ود. شکل شماره 4 

فرآيند تهيه CDS را نشان مي دهد.

(citiesalliance.org):مأخذ

CDS شکل )شماره4(: فرآیند تهیه
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CDS پيش شرط ها و چالش هاي پيش روي
پيمان نام��ه ش��هرها در مدت چهار س��ال حيات خود، 
دامنه گس��ترده اي از اس��تراتژي هاي توس��عه شهري در 
بيش��تر از 80 شهر در 25 كش��ور را حمايت كرده است. 
CDS براي ش��هرهاي در مناطق مختلف با س��اختار و 
نظ��ام حکومتي متفاوت از ش��هرهاي اس��المي گرفته تا 
ش��هرهاي سوسياليس��تي و س��رمايه داري با جمعيتهاي 
متغيير از 50هزار نفر تا مناطق شهري با جمعيت بيشتر از 
10ميليون ساكن، تهيه شده است. در اين زمينه مي توان 
به ش��هرهاي باماكو30در مالي، يوهانسبورگ در آفريقاي 
جنوبي31، ش��ن يانگ در چي��ن32، كراكو  در لهس��تان33، 
اسکندريه در مصر34، صوفيا در بلغارستان35 و غيره اشاره 

كرد.
براي تهيه و اجراي CDS بايد بس��ترهاي مناسب آن 
فراهم گردد. مديران و رهبران شهري بايد اراده، خواست 
و تعه��د كافي به انجام پروژه را دارا باش��ند. براي تحقق 
CDS به خصوص در كشورهاي در حال توسعه اي مانند 
ايران، نياز به اصالحات ساختاري در نظام مديريت شهري 
اجتناب ناپذي��ر خواهد ب��ود. مرور ادبيات موضوع نش��ان 
مي دهد كه همواره وجود ش��خصيت مقتدري از مديران 
ش��هري به عنوان »پيشاهنگ35« و موتور محركه فرآيند 
الزامي اس��ت. از آنجا كه تدوين يک چشم انداز مشاركتي 
قلب سند راهبرد توسعه شهر را تشکيل مي دهد لذا تأمين 
مش��اركت بخش هاي گوناگون جامعه اهميت ويژه دارد. 
اساس��ًا يکي از چالش هاي تهيه اين س��ند در كشورهايي 
كه فاقد تشکيالت گس��ترده غيردولتي)NGO( هستند 
تأمين مش��اركت سازمان يافته اقشار مختلف اجتماعي در 
فرآيند چشم اندازسازي مي باشد)گلکار، 1383: 75 و76(. 
قوانين مناس��ب، آموزش، تبليغ، تش��کل هاي غيردولتي، 
رشد دموكراسي، توجه به جامعه مدني و غيره از ضروريات 

دستيابي به مشاركت در تهيه سند CDS مي باشند.
در كل اگر بخواهيم بر اساس پيششرط هاي استراتژي 
توسعه شهري و نيز تجربيات كشورهاي مختلف ضعف ها 
و چالش هاي فراروي تهيه و اجراي CDS در كشورمان 

را نام ببريم بايد به دو دسته عوامل اشاره كنيم:

الف- عوامل دروني كه به ش��رايط خود ش��هر بستگي 
دارن��د و عبارتند از: 1- كمبود آم��ار و اطالعات كامل از 
شهرهاي كشور؛ 2- ضعف نهاد شهرداري به عنوان متولي 
طرح؛ 3- نبود تجرب��ه كار گروهي؛ 4- عدم تخصص و 
مهارت در بس��ياري از مديران و برنامه ريزان شهري؛ 5- 

نبود سازمان هاي غيردولتي.
 ب- دسته دوم عواملي هستند كه داراي بعد كشوري 
بوده و عبارتند از: 1- ضعف مالي ش��هرداري ها و وابسته 
ب��ودن آنها به دول��ت مركزي؛ 2- دخالت س��ازمان هاي 
مختلف به صورت بخش��ي در مس��ائل و امور شهري كه 
باعث ايجاد مش��کالت زي��ادي در هماهنگي و مديريت 
يکپارچه ش��هر ميش��ود؛ 3- نبود يک جامعه مدني قوي 
كه امروزه از بزرگ ترين سرمايه هاي اجتماعي در جامعه 
ش��هري به حس��اب ميآيد و به تب��ع آن نب��ود اعتماد در 
ش��هروندان نسبت به مديران ش��هري؛ 4- نبود فرهنگ 
مشاركت در كشور؛ 5- نبود آموزش و اطالع رساني)نمودار 

شماره 4(.
پ��س ب��راي تهيه و تحقق س��ند CDS ب��ا توجه به 
راهب��ردي بودن آن، انجام اصالح��ات نهادي و مالي در 
نظام مديريت شهري كش��ور الزم ميباشد. در اين زمينه 
 CDS بايد ش��هرداري ها را به عنوان متولي تهيه س��ند
از يک س��ازمان محلي به ي��ک حکومت محلي قدرتمند 
تبديل كرد. ضمن اينکه بايد حيطه وظايف شهرداري ها و 
شوراهاي اسالمي شهري را گسترش داد و تقويت كرد.

نتيجه گيري
اس��تراتژي توسعه شهري )CDS( جديدترين رويکرد 
در زمينه برنامه ريزي ش��هري اس��ت كه توسط سازمان 
ائتالف ش��هرها در سال 1999 پيشنهاد شد. اين رويکرد 
در حقيقت دنباله روی برنامه ريزي اس��تراتژيک است كه 
در دهه 1960 در پي تفکر سيس��تمي در امريکا رواج پيدا 
كرد. CDS با توجه به ش��رايط متف��اوت ملي و محلي 
متغيير اس��ت. علي رغ��م تفاوت هايي در آن ب��ا توجه به 
ش��رايط متغيير مکان��ي، به عنوان يک فرآيند مش��اركتي 
داراي س��ه هدف اصلي: بهبود مديريت ش��هري، رش��د 

30- Bamako 
31- Johannesburg
32- Krakow
33- Alexandria
34- Sofia
35- Champion
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اقتص��ادي و كاهش فق��ر مي باش��د. CDS به دنبال 
ش��هري با قابليت زندگي ب��اال، رقابت پذير، بانک پذير 
و ب��ا مديريت و حاكميت خوب ش��هري اس��ت. براي 
موفقيت در تهيه CDS پيش شرط هايي الزم است كه 
مهم ترين آنها، تعهد رهبران ش��هري نسبت به پروژه، 
ايج��اد تغييرات نهادي و فرآيندي، هدايت آن توس��ط 
يک پشتيبان)Champion( قوي، در دسترس بودن 
منابع انس��اني و مالي و از همه مهم تر مشاركت واقعي 
مردم در تهيه طرح است. در واقع در اين رويکرد بايد از 
خيال پردازي ها و رؤياهاي دست  نيافتني و سوداگرانه كه 
معضل بسياري از طرح هاي شهري است اجتناب كرد و 
به استفاده از نبوغ و دانش محلي دست يازيد. به جرأت 
مي ت��وان گفت كه اين، مهم ترين پيش ش��رط موفقيت 
 ،CDS اس��ت. هس��ته اصل��ی فرآيند CDS در تهيه
تهيه چش��م انداز بلندمدت از ش��هر با مشاركت تمامی 
 ،CDS ش��هروندان اس��ت. در واقع تهيه چشم انداز در
مانند ي��ک چراغ درياي��ي مي ماند كه بيش��تر از آنکه 
محدوده را مش��خص كند، مسير)موضوع( را مشخص 
مي كن��د و بيش��تر از اينکه مکان را نش��ان دهد جهت 
را نش��ان مي دهد. به چشم اندازس��ازی در CDS بايد 
به عنوان يک فرآين��د مدنی)Civic Process( نگاه 
كرد كه مشاركت ش��هروندان هسته اصلی اين فرآيند 

را تشکيل می دهد. 
براي تهيه و اجراي CDS بايد بس��ترهاي مناسب 
آن فراه��م گردد. مديران و رهبران ش��هري بايد اراده، 
خواست و تعهد كافي به انجام پروژه را دارا باشند. براي 
تحقق CDS در كش��ورهاي در حال توسعهاي مانند 
ايران، ني��از به اصالحات س��اختاري در نظام مديريت 
ش��هري اجتنابناپذير خواهد بود. تجربيات كش��ورهای 
مختل��ف نش��ان می ده��د، هم��واره وجود ش��خصيت 
مقتدري از مديران ش��هري به عنوان »پيش��اهنگ« و 
موت��ور محركه فرآيند الزامي اس��ت. از آنجا كه تدوين 
يک چشمانداز مشاركتي قلب سند راهبرد توسعه شهر 
را تش��کيل ميدهد؛ ل��ذا تأمين مش��اركت بخش هاي 
گوناگ��ون جامع��ه اهميت وي��ژه دارد. اساس��ًا يکي از 
چالش ه��اي تهي��ه اين س��ند در كش��ورهايي كه فاقد 
تشکيالت گس��ترده غيردولتي)NGO( هستند تأمين 

مش��اركت س��ازمان يافته اقش��ار مختلف اجتماعي در 
فرآيند چشماندازسازي ميباشد. قوانين مناسب، آموزش، 
تبليغ، تشکل هاي غيردولتي، رشد دموكراسي، توجه به 
جامعه مدني و غيره از ضروريات دستيابي به مشاركت 
در تهيه س��ند CDS مي باش��ند. CDS در كشور ما 
در مراح��ل آغازي��ن خود ميباش��د و مس��لمًا رفته رفته 
م��ورد توجه بيش��تري قرار خواهد گرف��ت. جا دارد كه 
اين رويکرد طبق اصول، اهداف و فرآيند تعريف ش��ده 
براي آن تهيه ش��ود و بسترهای و پيش شرط های الزم 
برای تهيه آن فراهم ش��ود. در اين صورت اس��ت كه 
اين راهبرد مي تواند بس��ياری از معضالت برنامهريزي 
در كش��ور )برای نمونه نبود مش��اركت ش��هروندان در 
طرح های شهری، نبود انعطاف در برنامه ها، عدم تعهد 
مس��ؤالن و تهيه كنندگان برای اجرای طرح و غيره( را 
حل كند. اما اگر پيش ش��رط های ض��روری آن فراهم 
نگ��ردد از همين حاال می ت��وان پيش بينی كرد كه اين 
رويکرد نيز در گرداب مشکالت طرح های سابق گرفتار 

خواهد شد.
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