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  :چکیده
یاز به به یک مـدیریت سـازمان یافتـه دارد         نهرفعالیت اجتماعی وهر کارگروهی براي رسیدن به اهداف خود          

در غیـر ایـن صـورت    . یـک نظـم منـسجمی بدهـد     هاماهنگ کند وبه آن لیت را ه  اکه بتواند تمام اجزاي فع    
حـال شـهر نیـز خـود کـه      .رسیدن به اهداف به تاخیر می افتد وبی نظمی بر فعالیت جامعه حاکم می شود               

پیچیده ترین ومتنوع ترین جلوه هاي زندگی بشري است ، نیاز به یک برنامه ریزي منسجم بـراي مقابلـه بـا       
کـه بتوانـد    .زمند  یک مدیریت سازمان یافته است  این برنامه هاي تعیین شده نیا     . داردمسائل ومشکالت را    

حـال اگـر ایـن    . برنامه ریزي براي آینده واداره کنونی شهر را کند، به نام مـدیریت شـهري تلقـی مـی شـود            
 CDS ) City. نتیجه بهتري از آن بدست  می آیدمدیریت سازمان یافته با مشارکت شهروندان همراه شود 

Development Steratege ( که برپایه دو پیش فـرض  . رویکردي نسبتا جدید در مدیریت شهر ها است
دوم افزایش سهم مشارکت مردمـی وبکـارگیري فعاالنـه    . اول تمرکز زدایی از فعالیت ها    . مهم بنا شده است     

 به مسائل شـهري برنامـه   سازمان هاي غیر دولتی اعم از صنفی وشخصی در تمام تصمیم گیري هاي مربوط            
در ایران در سال هاي اخیر رشد روز افزون شـهر نـشینی بـه خـصوص در کـشور       CDS . ریزان شهري است    

کـه نیازمنـد کنتـرل    هاي در حال توسعه تغییرات سریعی را در روند توسعه وتعداد جمعیت شهرها رقم زده        
یکـی از  . می باشـد  NBNشهر موثر است متد دیگري که در مشارکت شهروندان در مدیریت       . آگاهانه است   

در شـهر روچـستر در ایالـت    . کـه در مـدت ده سـال اسـت     NBNجالب ترین شیوه هاي مـدیریت شـهري      
 سیستم مـدیریت شـهري بـه شـکل مـشارکت                   درواقع یک   NBNطرح ابتکاري   . نیویورك در حال اجراست     

  .مربوط مشا رکت دارندو در آن مردم همگام با دولت در نصمیم گیري ها .می باشد
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  یک ، مشارکت شهروندي ژمدیریت ، مدیریت شهري ، مدیریت استرات: گان کلیدي ژوا
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  :مقدمه 
شهر هاي ایران هرکدام داراي استعدادها توانایی مختلف از چشم انداز هاي طبیعی،آثـار تـاریخی و فرهنگـی     

پـس روش هـاي مـدیریت شـهري در هـر شـهر عـالوه            .صنعت ومعدن وگردشگري وتوریـستی اسـت        ،رشد  
شـهر  . برقوانین ثابتی که در مدیریت وجود دارد روش هاي متفاوتی را براي اداره ومدیریت شـهر مـی طلبـد               

هر مـشارکت  یا به نوعی در اداره ي  امورش. که شهروندان آن در آن پویا وفعال باشند . زمانی زنده وپویا است     
که این مشارکت باعث می شود که حس تعلق شهروندان نسبت بـه شـهر خـود محلـه ومکـان       . داشته باشند 

متقابال هم . همانطور که در شهر یک حقی به نام حقوق شهروندي وجود دارد           . سکونت خود بیشتر می شود      
که عمـل بـه ایـن وظـایف       . دشهروندان نیز در ارتباط با شهر ومدیریت شهري داراي وظایف وتکالیفی هستن           

که باعث ارتقـا فـضیلت جامعـه شـهري     . وتکالیف در ارتباط دوسویه با حقوق آن ها در مدیریت شهري است     
پس اگرشهروندان با حق وحقوقشان در جامعه شـهري       . وتامین سعادت ایمنی واجتماعی در شهرها می شود       

حقوق شهروندي به طور خالصـه      . می کنند سعادت شهري وپیشرفت شهر ها را بیشتر ازگذشته         .آشنا شوند   
آشنایی شهروندان با محدودیت ها ، امکانات شهري ومدیریت شهري وتوقعـات آن هـا از امکانـات شـهري و                  

پس نهایتا هر شهروند باید براي گـرفتن حـق خـود و    . ملزم کردن آن ها به پایبند بودن به قانون شهر است    
ومـدیریت شـهري را وادار بـه انجـام وظیفـه واعـاده حـق        . بهبود بخشیدن به وضعیت شـهري خـود بکوشـد    

وبه نوعی خودشان  درشهرمشارکت داشته باشند ودیگـر شـهروندان را در مـشارکت    . شهروندي خویش کند    
  .  امور شهري ترغیب وتشویق کند
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  تاریخچه مدیریت شهري 
ت شهرها در جهت پیشرفت و رفـاه منـابع انـسانی    در گرو تالش وممارستوسعه برنامه  هاي مدیریت شهري       

مسیر می شود، این اقدامات عبارتند از جذب مشارکت هـاي دولتـی ، بهـره وري اقتـصادي ، حفـظ تـساوي         
وعدالت اجتماعی ، کاهش فقر وبهبود شرایط زیست محیطی این اقدامات در سـایه اسـتفاده بهینـه وتوزیـع                     

 ام با عنـوان رویکـرد علمـی بـراي اداره         20دیریت شهري از اواسط قرن      م.عادالنه منابع امکانپذیر خواهد بود    
  .جامعه مورد توجه قرار گرفته است 

  
  پیشینه مدیریت شهري در ایران 

در فـصل نخـست کـه عنـوان قواعـد کلـی داشـت ،        . نج فصل داشت  تهیه شد پ1286بلدیه در سال   قانون  
 شهردار وتکلیف شهرداري در برابرقانون ذکـر شـده و   منظور از تشکیل بلدیه ، شرح وظایف و مسوولیت هاي       

در فصل دوم به چگونگی تشکیالت انجمن بلدیه واعضاي آن همراه با شرح وظایف آن ها پرداخته شـده ودر                   
فصل سوم وچهارم ، چگونگی کار بلدیه ، تقسیم کار، وظایف حدود اختیارات و مـسئولیت اعـضاي انجمـن و            

ووضـع اسـتخدامی   . نظارت و مداخله حـاکم در امـور بلدیـه معـین شـده بـود         واحدهاي تابعه وشیوه اعمال     
قانون بلدیه بـا آنکـه در دوران خـود،       . کارکنان بلدیه وتوضیح آن نیز در فصل پنجو ابن قانون بیان شده بود            

عمـده تـرین دلیـل    . قانونی پیشرفته براي مدیریت شهري به شمار می رفت ، در اجرا با شکست مواجه شـد    
   .، بی تناسبی این قانون با شرایط وویژگی هاي جامعه ایران بود شکست این 

  
  مرور اجمالی سیستم مدیریت شهري وجایگاه شهر داري ها در ایران 

  بررسی  عوامل موثر بر عملکرد مجموعه مدیریت شهري 
 سـوابق  بررسی هاي تاریخی نشان می دهد که سابقه مدنیت شهر نـشینی در ایـران یکـی از طـوالنی تـرین         

  شهرنشینی در جهان است و این بیانگر قدمت دانش وتجربه مدیریت شهري در سرزمین کهن ایران است
  . بررسی وارزیابی سیستم مدیریت شهري موجود شهر هاي ایران را می توان در سه قسمت زیر انجام داد

   سطح ملی-الف
   سطح منطقه اي –ب 
   سطح محلی –ج 
  

  ن وظایف مدیریت شهري در ایرا
، شـهرداري هـاي کـشور در یـک        )1334تیرماه  11مصوب  ( در ایران مطابق با فصل ششم قانون شهرداري         

وظـایف  . تقسیم بندي کلی وظایف چهار گانه عمرانی ، خدماتی ، نظارتی و رفاه اجتماعی را برعهـده دارنـد            
زبالـه ، وظـایف نظـارتی    عمرانی نظیر احداث خیابان وفضاي سبز ،وظایف خدماتی مانند تنظیف معابر ودفع      

نظارت بر امور اصناف و رفاه اجتماعی مواردي نظیر تاسیسی نوانخانه واحـداث  . صدور پروانه ساختمان   مانند  
) 16ایمان جاجرمی وسـعیدي رضـوانی ،پیـشین ، ص    . مساکن ارزان قیمت براي نیازمندان در برمی گیرند         

 شـاهد الحـاق وحـذف    17/5/1352و27/11/1354هرچند این فصل از قانون شهرداري مطابق بـا مـصوبه        
طی چهل سال گذشته از زمـان تـصویب آخـرین     .  اما اصول اساسی آن دست باقی مانده است           موادي بوده ،  

  .قانون شهرداري بسیاري از وظایف شهرداري ها را سایر سازمان  ها برعهده گرفته اند
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( کمتـر از نیمـی   بـوده اسـت کـه اکنـون      وظیفـه  53برطبق تقسیم بنـدي انجـام شـده ، شـهرداري داراي      
مانند ایجاد خیابان ها وکوچه ها میـدان      . (از این وظایف توسط خود شهرداري انجام می پذیرد        ) درصد39.6

نیز به ادرات دیگر وبخش خصوصی محـول شـده اسـت           )  درصد 39.6( وظیفه   21و  ) ها وباغ هاي عمومی       
  )مانند تامین روشنایی وایجاد ورزشگاه .(
  

  اف مدیریت شهري در ایران اهد
  :عمده ترین این منابع عبارتند از . در ایران منابع گوناگونی اهداف مدیریت شهري را تعیین می کنند 

  .  اجتماعی وفرهنگی کشور–برنامه هاي توسعه اقتصادي  -1
 .طرح هاي شهري -2
 .قانون شهرداري ها  -3
  

CDSچیست ؟  
با رویکردهاي  جدیـد در تهیـه   . اقص تشکیل شد با هدف رفع کاستی ها ونو  CDS    1999در سال 

برنامه هاي توسعه شهري که در دهه هاي اخیرتوسط مجامع بـین الملـل از قبیـل بانـک جهـانی بکـار                 
فراینـد تهیـه   ) CDS(طرح استرتتژي توسعه شهري .گرفته شده است، راهبدر توسعه شهري می باشد        

کوتاه مـدت  ) Action plan(ساس آن برنامه اجرایی که بر ا. چشم انداز بلند مدت از آینده شهر است 
 فیزیکی به ابعاد اقتـصادي  –ها برنامه هاي عملی هستند که فراتراز ابعاد کالبدي     CDS. تهیه می شود    

ایـن برنامـه هـاي    . واجتماعی پرداخته وشهر را در فرآیند تهیه سیاست و تصمیم گیري کمک می کنند     
وپایدار با مشارکت مردمی براي سطح زندگی تمام شهروندان تهیـه     با هدف ایجاد رشد متوازن      کاربردي  
  .می شود

CDS        یک چارچوب برنامه ریزي جامع در عین حال انعطاف پذیر است کـه بـه منظـور توانمنـد سـازي
جوامع شهري براي کنترل اداره وپیامد هاي تغییرات سریع اقتصادي رشـد فزاینـده نـابرابري اقتـصادي            

یک راهبرد توسعه اي برنامه اي اجرایـی بـراي رشـد      .  طرح می شود   نده هستند   اجتماعی که عاجز کن   و
 شـهروندان  ، ر براي ارتقاي کیفیت زندگی هگون در شهر هاست  که به نحوي توسعه یافته است و پایدا         

  .به اجرا در می آید
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  :CDSاهداف 
ی متمرکـز بـراي ارتقـاي نظـام اداري     شامل مجموعه اي است که از چشم انداز ها وبرنامه ها یـی اجرایـ      

ومدیریت شهري با افـزایش سـرمایه گـذاري بـراي بـاال بـردن میـزان اشـتغال وخـدمات ونیـز کـاهش                  
  .پایدارونظامند فقر شهري است 

.  باید در تمامی مراحل تهیه واجرا آن مد نظـر باشـد          CDSبه طور کلی می توان گفت اهداف مشخص         
  :ند ازکه این اهداف به طور کلی عبارت

  دستیابی به رشد اقتصادي واشتغال فزاینده  -
    ) در مدیریت شهري می پردازیم CDSمقاله بیشتر به بحث که در این (بهبود مدیریت شهري  -
 توسعه پایدار -
 کاهش فقر وتداوم آن  -

  
 

    
  :عبارتند از CDSسه محصول نهایی طرح 

فق کامل ویا نسبی بازیگران کلیدي  سند چشم انداز سندي است که مه مورد توا         : سند چشم انداز   -1
در این سند، چـشم انـدازهاي توسـعه    . کلیدي حاصل کند قرارگرفته وتالش وفاق جمعی بازیگران   

  .این چشم اندازها شامل همه بخشهاي مدیریتی شهري می شود. شهر در آینده تعیین می شود 
اهبردهـاي توسـعه تـدوین      درچارچوب چشم انداز طرح شده در سنذ چشم انداز ر          : راهبرد توسعه  -2

تهیه شده ویا به صـورت تلفیقـی بـین بخـشی تهیـه      این راهبرد ها در بخشهاي مختلف    . می شود   
 وتدوین می می شود 

 . براي هر راهبرد توسعه برنامه هاي اجرایی مرتبط تهیه وتدوین می گردد : برنامه اجرایی -3
  

  اقدامات ومطالعات مورد نیاز 
  طرحمراحل مختلف فرایند تهیه 

  به طور کلی مراحل مختلف فرایند تهیه راهبردتوسعه شهر را می توان شامل موارد زیر دانست و
که در آن وضع موجود شهر از ابعاد مختلـف مـورد ارزیـابی  وشـناخت قـرار                   ): شناخت  ( ارزیابی راهبرد 

  .گرفته ودر پایان تحلیل می شود
  : چشم انداز سازي 

لـه  براي ایـن مرح . داز مورد وفاق شهروندان وبازیگران کلیدي است که در آن هدف دستیابی به چشم ان   
جلساتی با گروه هاي مردمی مختلف وبازیگران کلیدي تشکیل شده وبراساس نظرات آنان چـشم انـداز                  

  .هاي مطرح ، طرح وبررسی ونهایی شد 
  :تدوین راهبردها 

  ان آن ها  که در آن راهبردهاي مختلف تولید وسپس ارزیابی می شوند و ازمی
  راهبردهایی برتر براساس چشم انداز هاي مختلف بخش پیشین انتخاب می شوند 
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  :تهیه برنامه اجرایی 
.  براساس راهبردهاي تدوین شده برنامه هاي اجرایی براي هدایت وکنترل توسعه شهر ارائـه مـی گـردد              

   لزوما یک فرایند خطی نیست CDSاما از سوي دیگر 
بیشتر به شرایط وویژگی     CDSمراحل مشخص   . وجود شروع وبه اجرا وختم شود       که با ارزیابی وضع م    
و آنچه در این میان مهم است ، تضمین مشارکت همه ي دست اند کـاران وبهـره              . هر شهر بستگی دارد   

  احساس مالکیت کنند ، چون تعهدات ومنابع آنها براي اجرا الزم CDS ورران باید از ابتداي فرآیند
  . 1 ضروري است  CDSموفقیت بوده وبراي 

  
CDSدرمدیریت شهري    

ایجـاد مـدیریتی    . باشـد در کارهـا شـفافیت داشـته باشـد          خگو  سـ مدیریت خوب مدیریتی اسـت کـه پا       
همـاهنگی بـین بخـشی در شـهرها بـا توجـه بـه اینکـه طـرح در          (دلسوز،کارآمد، یکپارچه و هماهنگ   

ضروري است با بکار گیري از متد هاي جدید مـدیریت شـهري         ) چارچوب هاي موجود انعطلف ناپذیرند    
ریان ارتباط مدیریت شهري با شهروندان به یـک جریـان           در ج .،مدیریت شهري را پایدار تر می رسانیم        

مناسب اقدام کنـیم وبـا اسـتفاده    اجتماعی نیارمندیم مقابله با رخدادهاي  طبیعی غیر منتظره با برنامه       
مدیریت شهري یعنی مدیریت همه جانبه شـهر  .مناسب از پتانسیل شهري ، خدمات مناسب ارائه دهیم       

  :که عبارتنداز . ه شاخه هایی تبدیل می شود مدیریت شه به خودي خود ب. است
  
  مدیریت اقتصادي شهري  - 1

که ایـن مـشکالت از رشـد    . یکی از مشکالت اساسی شهرها رکود اقتصادي ومشکالت مالی شهر هاست       
که در نهایت منجر به حاشیه نشینی و حلبی آباد هادر شهر هـا مـی   . روز افزون شهر ها نشات می گیرد 

  .ی شهرداري هم منجر یکسري از مشکالت جانبی شهر ها می شود فقدان توان مال.شود
اما به تنهایی قادر بـه رفـع مـشکل    .  می تواند تا حدي بر این مشکل فایق آید      CDSبرنامه ریزي   حال  

کـه  .ابـزاري اسـت    CDS امـا  . در نتیجه مشارکت مردمی را در رفع کامل مشکل را مـی طلبـد  . نیست 
 با حمایت بانک جهانی است  که خـود در اقتـصاد شـهري سـهم مـوثري         توسط  سازمان ائتالف شهرها    

برنامـه راهبـردي   (CDSجهانی حمایت مـی شـود همـین       که خود توسط با نک        ها یکی از برنامه  . دارد
  . ، که بتواند فقر را از شهر ها برچینداستریت شهره در مدی )توسعه شهري  

کـه تـداوم آن را بـه      CDS)(سعه راهبردي شهرها  تویکی دیگراز توان منحصر به فرد ورویکرد خاص 
دنبال دارد را می توان در اتصال دادن روابط بین بخشی ومحلی مقیاس با دسـتور العمـل هـاي توسـعه              

 LED) Localبه عـالوه بـر راهبـرد توسـعه شـهري نیـاز بـه یکپارچـه سـازي          . شهري مشاهده کرد
Economic Development (   ــر ــاهش فق  PRS)Poorment Reduceدر راهبردهــاي ک

Sterategy(        از این رو بکـارگیري  .  در یک چارچوب راهبردي مدیریت شهري را به رسمیت می شناسد
یکـی دیگـر از   .  می تواند قدري از مـشکالت موجـود را برسـرراه شـهري را بکاهـد               LED,PRSتوامان  

 مناسـب را بـراي    می توان قابلیـت    CDSبه طوریکه با برنامه     . رشد اقتصادي است    CDSدستاوردهاي  
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و از این طریق ارزش افـزوده در اقتـصاد شـهري وغنـی سـازي منـابع       . رشد اقتصادي شهر را دنبال کرد    
  . شهري در کنار فقرزدایی را بدست می آورد

  
 مشکالت زیست محیطی  - 2

هـا و    در سـاختار خـود گـروه   CDSبرنامـه  ، مانند تجدید ساختار صنعتی آب و هـوا ، آلـودگی خـاك          
انداز به میزان باالیی افزایش دهد البتـه   بینی کرده تا مشارکت مردم را در تعیین چشم            پیشمجامعی را   

نظـران حـضور و    هاي اجتماعی مانند گروه محیط زیـست، مجمـع شـهري و صـاحب          در این زمینه گروه   
  مشارکت دارند

از فقـدان  کـه ایـن هـا همـه     . نقـش بـسزایی را دارد    ...در توسعه صنعت تورسیم و    CDSبه طور اجمالی    
توانسته بر همـه ایـن   CDSاما . مشارکت شهروندان در مدیریت شهري و سازمان هاي دولتی می باشد         

  دت است  بررسی وبازبینی دراز مچون یک. مشکالت احاطه پیدا کند 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 10

  
  وطرح هاي جامع متداول در ایران CDSتفاوت 

وابتنـا راهبـرد   )ونه فقـط تـدوین سـند   (بر اجرا   ) CDS(عه شهر   تمرکز داشتن فرایند تهیه وراهبرد توس     
بریک چشم اندازسازي مشارکتی از ویژگی ها عمده است که معموال در نظام هاي سـنتی برنامـه ربـزي        

دیدگاهی CDS: از نظرنوع نگاه وفرآورده نهایی      . شهري کشورهاي در حال توسعه ،سابقه چندانی ندارد       
این این برنامه ها صرفا برکالبـد شـهر تهیـه نمـی     . درهمه بخش هاي شهراست مبتنی برتوسعه متوازن  

نیـز در نـضر   . اسـت   ...  فرهنگـی و    شوند ، بلکه روح حاکم برکالبد که همان روابط اجتماعی ،اقتصادي ،           
کالن نگري در نتیجه نهـایی وجـود دارد بـه ایـن معنـا کـه           در این نوع برنامه ها      . گرفته شده  می شود    

  . ا توجه به عوامل مختلف ترسیم شده واز پرداخت به جزئیات پرهیز شودخطوط کالن ب
بازیگران کلیدي کسانی هستند    . تکیه اساسی برمشارکت بازیگران کلیدي می باشد      CDSاز نظر فرایند    

  . که در بخش هاي مختلف مهم نقش اساسی را برعهده دارند
نـد اعـم از مـدیریت مـالی ، اجتمـاعی،       به تمام حوزه هاي مدیریتی نفـوذ مـی ک       CDSحوزه عملیاتی   

  .و این از آن جهت است که واقعیت شهر بر این استوار است .. شهري 
. بسیاري از طرح هاي جامع تفضیلی وشهري  وروستایی در مرحله اجرا بـا مـشکالتی مواجـه شـده انـد         

تـی بـوده   حال سوال اینجاست که طـرح هـاي جـامع وتفـضیلی کـه داراي پـشتوانه قـانونی واداري دول          
که حتی جایگاه قانونی هم     CDSچگونه طرحی مثل    . نتوانسته اند به برخی مسائل درست پاسخ گویند       

ندارد می توان موثر بیفتد؟ در اینجا این بحث مطرح می شود که آیا اعتبـار قـانونی شـرط الزم وکـافی                
فقط به صرف اینکـه  براي اجرایی شدن یک امر است؟ با مطالعه اي کلی برخی قوانین مشاهده می شود       

  .قانونی تصویب شود قانونی اجرایی نمی شود که خواست مسئوالن واداره اجرایی آن نیز صورت گیرد
تـا  .  تکیه بر موارد قانونی نشده بلکه تکیه بر این است که خواست ها واراده ها را هم نـوا کنـد          CDSدر

حقیقـت ضـمانت اجرایـی طـرح حـاي      در . بتواند براساس این خواست وارائه به سر منزل مقصود برسـد        
CDS2. مشارکت بازیگران کلیدي در تهیه طرح وحتی اجراي آن می باشد  
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 NBNمدیریت شهري به روش 
اسـت   یکی از جالب ترین و موفقیت آمیزترین شیوه ها در زمینه مدیریت شهري که مدت ده سال   

واقـع یـک    اسـت کـه در   NBN رح ابتکـاري ایالت نیویورك در حال اجرا است، طـ » روچستر«در شهر 
تمـامی تـصمیم    سیستم مدیریت شهري به شکل مشارکتی می باشد و در آن مردم همگام با دولـت در 

سـاماندهی محـیط اطـراف خـود      در این روش هر کس اقدام به .گیري هاي مربوط مشارکت می کنند
عیت زنـدگی محـل سـکونت خـود     وضـ  می کند و سعی دارد در تمامی اقدامات سازنده در زمینه بهبود

 همـسایه » داشته است در اصـطالح  این سیاست عجیب که بازدهی بسیار خوبی تاکنون. مشارکت کند
طبـق ایـن   . عنوان گرفته است (NBN) «.کنند ها محیط اطراف در همسایگی خود را ساماندهی می

هاي بودجه بنـدي شـهر   برنامه ریزي می کنند و الویت  براي آینده شهر خود» روچستر«طرح ساکنان 
نخستین قدم شوراي شهر تصمیم گرفت تا از انرژي هاي موجود در شهر  در .خود را مشخص می کنند

شهردار این شهر شـد یکـی از   » بیل جانسون «١٩٩۴زمانی که در سال . بهره گیرد و دانش شهروندان
  بـراي برنامـه ریـزي و   با جلب رضایت همه شـهروندان . بود NBN هاي ابتکاري وي برنامه اولین طرح

هـر قـسمت    برنامه ریزان و شهروندان.  بخش جغرافیایی تقسیم شد١٠انجام اقدامات عمرانی، شهر به 
طرح کـاربردي کـه    ترغیب به همکاري با یکدیگر و ارایه راهکارهاي مناسب شدند که در نتیجه چندین

از سـودمند بـودن طـرح     ینـان از طرفی براي کـسب اطم . اجراي آن بر عهده شهروندان بود، حاصل شد
بعـد از آن طـرح هـا مـورد      ماهه براي آن ها در نظر گرفتـه مـی شـد و   ١٨هاي ارایه شده یک فرصت 

مستقیم مشارکت کننده را ارایـه کـرد    شوراي شهر همچنین ایده حضور .بازبینی مجدد قرار می گرفت
 شـهري آن بتواننـد شـرکت یـا     که برنامه ریزان که طبق آن تنها طرح هایی مورد قبول واقع می شدند

برسانند، معرفی کنند و زمـانی طـرح بـه مرحلـه     » به امضا شرکایی که فرمی براي پشتیبانی از پروژه را
منابع سرمایه گذاري در پروژه را که در اجراي آن بتواننـد کمـک کننـد،     اجرا در می آمد که شهروندان

ز برنامه هـاي ارایـه شـده، تکمیـل شـده      درصد ا٧۶حدود  NBN زمان اجراي طرح از. شناسایی کنند
 باید به این نکته هم اشاره کرد که اجراي طرح هـاي ارایـه شـده بـه طـور کامـل برعهـده        البته .است

از طـرح   شهروندان نیست بلکه تالش ها در راستاي مشارکت هرچه بیشتر آنان در این زمینه و حمایت
یا به عبارتی  ا یک سیستم کامپیوتر مرکزيب NBN کلیه بخش هاي. هاي ارایه شده توسط مردم است

بـه اطالعـات شـهري     شبکه ارتباطی شهر به یکدیگر متصل می شوند که به این طریق امکان دسترسی
ریـزي سـه بعـدي، پـست      ، اطالعـات برنامـه  gis نـرم افـزار نقـشه کـشی    . براي همگان میسر می شود

  .امکانــات موجــود اســت الت والکترونیکــی مطمــئن و سیــستم مــدیریت فایــل هــا از دیگــر تــسهی
 موسـسه . داشتن شـبکه را برعهـده دارنـد    گروهی از مردم به همراه متخصصین، کار حفظ و به روز نگه

NBN بـه شـهروندان امکانـات آموزشـی در زمینـه       که توسط شوراي شهر و کالج محلی اداره می شود
شـهروندان  . ن ارایـه مـی دهـد   ریـزي فنـی را رایگـا    مدیریت، سازماندهی جامعه و مهارت هـاي برنامـه  

بودجه در زمینه هاي مختلف نیز صاحب نظـر هـستند    همچنین در سیاستگذاري تخصیص» روچستر«
از نخـستین نتـایج بـه دسـت آمـده از اجـراي       . محسوب می شـود  که این امر در واقع ابزار قدرت مردم

در . سط مردم بوددرك اهمیت باال بودن کیفیت زندگی تو ١٩٩۵ در سال NBN نخستین طرح هاي
نخستین سیاسـتگذاري هـا کـه بـه شـکل مـشارکتی انجـام شـد، شـهروندان           واقع پس از عملی شدن

محیط زندگی خود حساس شدند به طوري که همه سـعی مـی کردنـد بـه      نسبت به حفظ» روچستر«
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یـک  پیشیگیري از وقوع جرایم و هر آنچه کـه الزمـه زنـدگی آرام و سـالم در      نوعی در رعایت بهداشت،
نظـارت بـر   (در نتیجه گروه هاي حفظ محـیط زیـست، پلیـسی    .نقش داشته باشند محیط شهري است

 با سـهیم شـدن مـردم در   . و نظارتی با مشارکت مردم تشکیل شد) و برخورد با متخلفین اجراي قانون
مختلـف بـه    برنامه ریزي هاي اصولی، نگرانی هایی در مورد منطقه گرایی و چگونگی تقسیم بخش هاي

علـت ایـن امـر     البته. جلسه همگانی ظرف سه سال برگزار شد١٢٠وجود آمد که براي حل این مشکل 
نـام گرفتـه   » اقلیدسـی » این بود که طبقه بندي هاي منطقه اي در آمریکا بر اساس آنچه طبقه بنـدي 

ا یـ یک کاربري خاص نظیـر تجاری  است، انجام می شود در نتیجه توسعه در هر یک از مناطق محدود به
 نقص هاي موجـود در ایـن طبقـه     موجب ساماندهی NBN صنعتی بودن، می شود که البته طرح هاي

 NBN  براي پیشبرد اهداف توسعه شهري فراهم می کنـد کـه    مکان سرمایه گذاري هاي خصوصی را
دانـشگاه هـاي   . مراکز رفاهی و تفریحی توسط مـردم شـده اسـت    همین امر منجر به ساخت بسیاري از

هفتادهزار طور تمام قت ثبت نام می کنند و باید گفـت کـه بیـشتر ایـن      در هر دوره حدود» روچستر«
ظـرف ده سـال   . نقش بسیار مهمی دارند NBNتوسعه اقتصادي شهر و اجراي طرح هاي دانشگاه ها در

  .در ارتبـــاط مجـــدد مـــردم و دولـــت نقـــش مهمـــی ایفـــا کـــرده اســـت  NBN گذشـــته
ده است که دولت محلی هم می توانـد در راسـتاي اهـداف مـردم عمـل      مطلب بو عالوه براین بیانگر این

 شهروندان کنترل امور زندگی خود را در اختیار داشته باشند و بتوانند در کلیه برنامـه  کند به نوعی که
 در اول NBN و مبتکـر طـرح  » روچـستر «شـهردار  » بیل جانـسون «با بازنشستگی . ها مشارکت کنند

 بـا  NBN ي جدید مصمم هستند با حفظ همان اصول در راسـتاي اهـداف  ، نیروها2006ژانویه سال 
  .مشارکت مردم قدم بردارند
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  :نتیجه گیري 
که که سیستم خوب اداره شـهر در جهـت   .جوهر شهر ها چگونگی مدیریت آنهاست وتجربه نشان داده است          

  . دادن امکان زندگی خوب در شهر اساسی وضروري است
اداره بد شهرها اغلب با تورم اقتصادي وهزینه گزاف تحمیلـی بـر هـر دو بخـش خـصوصی و عمـومی                  امروزه  

بنابراین یکی از واکنش ها در مقابل مسائل ، بسط دادن تمرکز بر روي مدیریت شـهري  . اقتصاد آمیخته است 
ي برنامـه ریـزي   ابزارهـا . اساسا به منظور تامین امکانات الزم براي مدیران شهري که می کوشند  CDS. است

کاربري هاي شهري موجود را ارتقا دهند ویا برنامه هاي  توسعه اقتصادي را در جهت ایجاد چارچوب هرچـه           
  . راهبردي تر رشد همگون شهري وتوسعه پایدار هدف گیري وتهیه می گردد

ن پدیده ها ای. فقر وحاشیه نشینی اقتصادي واجتماعی ، موانع مهم برسرراه توسعه هاي شهري وملی هستند          
نشان دهنده تهدیدهایی هستند که پیوستگی اجتماعی و امکان رشد و قدرت خرید مـردم را بـه خطـر مـی         

 یا راهبرد توسعه شهري امروزه اسا سا به یک فرایند برنامـه ریـزي راهبـردي اطـالق      CDSبنا براین   . اندازد  
دهاي مربـوط بـه ایـن فرآینـد بـروز      به کاهش فقط وافزایش این احتمال که پیامـ . که ممکن است. می شود  

رشـد اقتـصادي الزمـه کـاهش یـا      . ریشه درنوع نگاهی داردکه مـی اندیـشد  CDS رویکرد . یابند منجرگردد
هم یک شیوه جدید مدیریت شهري اسـت کـه مـشارکت شـهروندان را در      NBN . برچیده شدن فقر است 

ر خود اسـت ومـدیریت شـهري را در دسـت     هر شهروند در این روش شهر دا . اداره شهري پررنگ تر می کند     
به طور کلی اگر در هر تجربه اي کار به صورت گروهی انجـام شـود، نتیجـه بهتـري از آن حاصـل مـی            . دارد
  .   به امید روزي که همه ما به فکر شهر هاي خود باشیم  و در جهت پایداري هرچه بیشتر آن بکوشیم . شود
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  ماخذ منابع و
 مـدیریت شـهري تهـران انتـشارات سـازمان      11 کتاب سبز شهرداري جلـد   1382سعدینیا ،احمد    -1

  شهرداري هاي کشور
یک وکـاربرد آن در شهرسـازي شـرکت پـردازش     ژ استرات برنامه ریزي1381 مرادي مسیحی ، واراز    -2

  وبرنامه ریزي شهري تهران 
برد آن در شهرسـازي شـرکت پـردازش    یک وکـار ژ استرات برنامه ریزي1384 مرادي مسیحی ، واراز    -3

  وبرنامه ریزي شهري تهران
 شیوه هاي تحقق طرح هاي توسعه شـهري در ایـران انتـشارات شـهرداري             1383 مهندسان مشاور    -4

  کشور
  ي توسعه شهري آناهیتا گودرزي ژاسترات  -cds مقاله در مدیریت شهري -5

  سایت هاي مربوطه 
http://www. hamshahrionline.ir/categories/cid=84-6 

7-http://forum.noandishan.com/forum61.html 
8-assirblogfa.com  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   


