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   چکیده
اندیشه توسعه پایدار شهري از جنبه هاي بسیار گسترده مطالعات در امور توسعه است . ارائه یک تعریف مشخص در این 
رابطه زیاد ساده نیست اما سعی می شود معنی توسعه شهري پایدار از بین مفاهیم ، اصول ، تاریخچه ها و مطالعات 

وح سازمان فضایی اجرا می شود لیکن سطح شهري به علت کاربردي تشریح شود . اهداف توسعه پایدار در همه سط
تمرکز پیوسته رو به رشد جمعیت و فعالیت هاي اقتصادي به ویژه در کشورهاي کمتر توسعه یافته توجه بیشتري را جلب 

ا شامل کرده است . توسعه پایدار ارائه راه حل هایی در مقابل الگوهاي سنتی و کالبدي ، اجتماعی ، و اقتصادي توسعه ر
می گردد که بتواند از بروز مسائلی همچون نابودي منابع طبیعی ، تخریب اکوسیستم ها ، رواج بی عدالتی ، آلودگی ، 
افزایش بی رویه جمعیت و پایین آمدن کیفیت زندگی انسان ها جلوگیري کند . در این مقاله سعی شده است که پس از 

رویه جمعیت و مفاهیم برنامه ریزي هاي رایج در جهان به تحلیل و  تشریح مسائل زیست محیطی ناشی از افزایش بی
ارتباط نوعی از برنامه ریزي استراتژیک و توسعه پایدار بپردازیم و در پایان نیز ضمن بررسی نمونه هایی از تئوري ها و 

ي توسعه پایدار شهري به بیان روشن تر ي از برنامه ریزي و راهبردهابرنامه هاي توسعه پایدار در کشورهاي مختلف 
بپردازیم و در نهایت نیز راه حل هایی را براي سامان بخشی روند برنامه ریزي هاي شهري با هدف رسیدن به توسعه 

  پایدار ارائه نماییم .
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   مقدمه -1
تالش براي برقراري توسعه پایدار کوشش جامعی است که با توجه به گستردگی دامنه اش همه جوانب ارتباط بین جوامع 
شهري و محیط طبیعی را در بر می گیرد . کارایی توسعه پایدار به مطرح شدن و کاربرد آن در سطوح مختلف مکانی شامل 

حرفه اي شامل  –، سرزمین و جهان و فراپوشی دیدگاه هاي مختلف علمی  همسایگی ( محله ) ، شهر ، آبادي ، منطقه ، ایالت
معماري ، شهرسازي ، مددکاري اجتماعی ، محیط و منابع طبیعی ، منافع و راهبردهاي پایداري یک سیاره پایدار را مورد 

  بررسی و استناد قرار داده اند .
در دهه هاي مراه با حفظ منابع و امکانات براي آیندگان است . توسعه پایدار راه تازه اي براي رسیدن به آرمانهاي بشر ه

این راستا مطالعات و برنامه ریزي هاي از ارکان اساسی توسعه پایدار ، دستیابی به توسعه پایدار شهري است و در  یاخیر یک
و اندیشه توسعه شهري متعددي در جهت یافتن اصول و راهکارهاي کاربردي در برنامه هاي توسعه شهري صورت گرفته است 

  .  و بررسی در امر توسعه ملی قرار گرفته استپایدار از جنبه هاي بسیار گسترده مورد نقد 
طرفداران توسعه شهري سعی در تعریف پروژه هاي منطقی با در نظر گرفتن همه جنبه هاي اقتصادي ، اجتماعی ، زیست 

  رمانی بایستی تعامل و تعمق بین بخش هاي مذکور صورت پذیرد . و براي رسیدن به شهر آمحیطی و کالبدي طرح ها دارند 
میلیون نفر به جمعیت شهري اضافه شده که پیرو آن تقاضاهاي مسکن و  50در کشورهاي در حال توسعه هر ساله میزان 

د و در خدمات شهري مطرح می شوند . بسیاري از توسعه هاي شهري به صورت خود به خودي و بی برنامه اتفاق می افت
بسیاري از شهرها مسایل بهداشت محیط زیست تبدیل به بحران شده است . حال این سوال مطرح می شود که با ادامه این 
روند منظر شهرها و حومه هاي شهري ما در پنجاه سال آینده چگونه خواهد بود ؟ طراحی و توسعه جوامع چگونه باید باشد تا 

یطی را برآورده سازد؟ آیا مفهوم توسعه پایدار شهري راهی براي شهروندان ، برنامه ریزان نیازهاي دراز مدت انسانی و زیست مح
   و تصمیم سازان سراسر جهان فراهم می کند تا پاسخی براي این پرسش ها بیابند؟

  
  تعاریف شهر : - 2

به طور کلی نمی توان یک تعریف واحد از شهر ارائه داد زیرا که این واژه اصطالحی فراگیر بوده که با زندگی شهرنشینان و 
سیاسی و  شیوه سکونت شهروندان در ارتباط است . این امر ناشی از ویژگی هاي متفاوت و در حال تغییر اقتصادي ، اجتماعی ،

نظریه رشد شهر را ارائه داد که معروف به تئوري انقالب شهري  "گوردون چایلد " 1940فرهنگی شهرنشینان است. در دهه 
  است . مهمترین ویژگیهاي این نظریه عبارتند از: 

 بزرگ و پر جمعیت بوده اند .  سکونتگاه هاي شهري نخستین ، -1
 شهرها صنعتگران تمام وقت و شغل هاي تخصصی را مورد حمایت خود قرار می دادند . -2
 مازاد کشاورزي را تولید می کردند و این مازاد توسط حاکمان کنترل می شد .  ان ،کشاورز -3
 وجود ساختمان هاي عمومی ماندگار و تاریخی در این شهرها به وضوح به چشم می خورد . -4
 مازاد کشاورزي توسط برخی از نخبگان و سرمایه داران و کشیشان در محدوده شهر کنترل می شد . -5
 ه ایده ها و ثبت آنها بودند .شهرها مراکز توسع - 6
 علوم پیش گویی بودند .و ز هنر شهرها مراک -7
 ند .ب شهرنشینان به امر تجارت مشغول بودامر صادرات و واردات بر عهده شهرها بود و اغل -8

فی از قبیل توسعه به عقیده گوردون چایلد رشد در آن زمان یک روند تکاملی داشته است و براي تکامل آن مراحل مختل
شهر خوب شهري  "هنري لفور "در نظریه یک اقتصاد کشاورزي محور به موازات توسعه علوم و صنایع دستی الزم بوده است . 

معتقد است شهر  "جان رنه شورت  "آفرینشگري و اصالت باشد ولی  خودمختاري ، اراده ،  است که داراي ویژگیهاي آزادي ،
لوییز ممفورد   "و از نظر منشانه اي براي عموم مردم باشد  غان آورنده زندگی خالقیت آمیز و بزرگمطلوب شهري است که ارم
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مبادله و ذخیره سازي است و   سرپناه دار و امکانات دائمی براي جمع شدن ، معنی فیزیکی وجود یک شهر ، محل ثابت ،  "
زندگی اقتصادي است بلکه به فرآیندهاي فرهنگی شهر نیز  معنی اجتماع شهر تقسیم اجتماعی کار است که نه تنها در خدمت

  کمک می کند .
  
 مراحل توسعه شهر : - 3

دانشمند آلمانی در کتاب افول تمدن غرب اعالم می کند تاریخ جهان در واقع تاریخ شهرهاست . با توجه به رابطه  اشپنگر
انسان و طبیعت تکامل شهري تابع سه مرحله است . این دامنه ابتدا به شکل روستا و تصویري از طبیعت خواهد بود و سپس 

شکل شهر در می آید و باالخره تخریب کامل طبیعت و رشد سریع به جهانشهر با نفی و انکار طبیعت و با رویگردانی از آن به 
تغییر شکل یافته و در نهایت به مسیر قهقرایی خواهد افتاد و دوران مرگ شهر نیز فرا خواهد رسید . به عنوان مثال می توان از 

  شهر روم نام برد .
ند دهکده هاي کشاورزي که نیازهاي مهم بشر را تولید می شهرها را عموما به سه طبقه یعنی اولیه ( همان پاتریک گدس

ثانویه (به مثابه مرکز مبادالت همچون شهرهاي بازاري عمل می کنند ) و گروه سوم ( رفاه بشر از جمله تسهیالت  کنند )  ،
  آموزشی و مسکونی را فراهم می کنند ) تقسیم می کرد . تفریحی ، 

  ل منحنی می داند که آن را به شش مرحله تقسیم کرده است :توسعه شهري را به شک لوییز ممفورد
 مرحله نوزاد شهري : دهکده روستایی با اقتصاد کشاورزي -1
 پلیس : شهر به شکل یک اجتماع جمعیتی با جنبه هاي تخصصی شدن و مکانیزاسیون .  -2
 مادر شهر : داللت بر شهرهاي خدماتی همچون پایتخت ایالتی یا ناحیه اي دارد . -3
 مرحله کالنشهري : نشان دهنده مرحله قبل از زوال شهر است . -4
 رکود نظامی و .. است . مرحله تباه شهري : شهر داراي ویژگیهاي رکود تجاري ، -5
 هاي محیطی یا جنگ به روستاهاي مجاور مرحله مرده شهر : بدترین مرحله شهر است و مردم به علت بحران - 6

 مهاجرت می کنند.
  است شهر چهار مرحله توسعه دارد :معتقد  گریفیت تیلور

 طفولیت : در این مرحله شهر هنوز به مناطق مشخص و مجزایی تقسیم نشده . -1
 . اند کی کارخانه در شهر شکل گرفته: در این مرحله مغازه ها از مساکن جدا می شوند و تعداد اندمرحله جوانی -2
 ي تقسیم می شود .صنعتی و تجار  مرحله بلوغ : شهر به مناطق مجزاي مسکونی ، -3
 مرحله پیري : این مرحله نشان دهنده زوال فیزیکی اکثر قسمت هاي شهر است . -4

 
 : شهرنشینی و روند تغییرات شهري -4

  شهر و شهرنشینی در تاریخ پر فراز و نشیب بشري ، پدیده اي تازه نیست . تمدن هاي کهن در بخش هاي مختلف جهان ،
را در دامن خود پرورانده و نظاره گر رشد  چین از هزاران سال پیش شهرهاي بسیاري و هند  بین النهرین ، یعنی مصر ،

  .افول و اضمحالل آنها بوده اند  ،عظمت  ،
اندیشمندان همه قرون و اعصار را واداشته است تا بر جنبه  قدمت و اهمیت شهر و شهرنشینی و عنایت صاحبان قدرت ، 

د و بکوشند تا قانونمندي هاي زندگی شهري را دریابند و بر پایه یافته هاي خود هاي مختلف جسم و روح شهر درنگ کنن
در دویست سال گذشته  به طراحی و برنامه ریزي شهري دست یابند و براي مسائل و مشکالت شهر چاره جویی کنند .

کوچکی در میان میالدي شهرها به صورت پهنه  1800جهان با یک انقالب شهري بزرگ مواجه شده است. در سال 
. به این معنا که بیشتر جمعیت جهان در مناطق روستایی ساکن اقیانوسی وسیع از سکونت گاه هاي روستایی محصور بودند
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میالدي تقریبا نیمی از جمعیت  2009بوده و از هر صد نفر تنها سه نفر در شهرها زندگی می کردند . حال آنکه در سال 
  جهان در شهرها ساکن شده اند .

شهر  411میالدي نه تنها  2000شهر بیش از یک میلیون نفر وجود داشته است اما در سال  4میالدي تنها  1800در سال 
میلیونی وجود داشته بلکه اکثر مردم در شهرهاي خیلی بزرگ نیز ساکن بوده اند . ما در اواسط انقالب سوم شهري زندگی 

  تمدن بین النهرین آغاز شد . قبل و با پیدایش نخستین شهرها درسال  6000می کنیم . اولین انقالب شهري حدود 
اساسا شهرهاي انقالب اول محصول مازاد کشاورزي نبودند ، بلکه بیشتر بازتاب نیروي اجتماعی تمرکز یافته اي بودند که 

شهري به طور  دهی می کردند . نخستین انقالبهاي عظیم ساختمان سازي را سامان طرح هاي پیچیده آبیاري و پروژه
مبدا شروع انقالب شهري دوم ، مربوط به آغاز سده هجدهم و پیوند بین  آفریقا و آمریکا تجربه شده است.  مستقل در آسیا ،

شهرنشینی و صنعتی شدن بود که مصادف با سرآغاز شکل گیري شهر صنعتی و نرخ بیش از حد رشد شهري و تغییرات 
ما در موج سوم انقالب شهري قرار گرفته ایم . پدیده پیچیده اي که از اواسط سده امروزه  زیست محیطی توام شده بود .

وسعه کالنشهرها و رشد مناطق ت  نوزدهم شروع شده و ویژگی بارز آن افزایش مطلق و نسبی رشد بی نظیر جمعیت شهري،
یدایش شهرهاي عتی پیشین و پشهري غول پیکر ، باز توزیع جهانی فعالیت هاي اقتصادي از قبیل زوال شهرهاي صنمادر

. در طی یک قرن تغییرات جمعیت و یکم جهان به شدت شهري شده است در سده بیست .صنعتی جدید می باشد
. ست سیاره زمین بر جاي گذاشته اندشناختی و اجتماعی عمده اي در جهان رخ داده که تاثیرات بسیار مهمی بر محیط زی

که این رقم  ریکا در نواحی شهري زندگی می کردندجمعیت ایاالت متحده آمصد در 40فقط  1900سال  براي مثال در
  درصد رسیده است. شهرنشینی در کشورهاي در حال توسعه نیز به شدت در حال افزایش است. 80امروزه به 
در مناطق شهري کشورهاي در حال توسعه اتفاق می افتد. چنین  حاضر بیش از سه چهارم جمعیت جهاندر حال 

حال توسعه اتفاق افتاده و به احتمال زیاد همچنان ادامه خواهد  کشورهاي در شینی سریعی در طول مدت کوتاهی درشهرن
داشت . فرآیند شهرنشینی در کشورهاي در حال توسعه با افزایش تعداد و اندازه شهرها همراه است . به طوري که در سال 

سال این رقم به پنج  25محسوب می شد . اما به سرعت در طی  میلیون نفري جهان 10نیویورك تنها مادر شهر  1950
 19 کالنشهر افزایش یافت که سه مورد از آنها در کشورهاي در حال توسعه پدید آمده است و در پایان قرن بیستم از

  مورد به کشورهاي در حال توسعه اختصاص یافت .   15کالنشهر 
حمایت مالی بانک جهانی موجب ایجاد زیرساخت هاي  مقیاس توسعه بابعد از جنگ جهانی دوم وجود پروژه هاي بزرگ 

شهري براي اقتصاد صنعتی گردید . پروژه هاي توسعه که در شهر ها تجلی می یافت شامل سیستم هاي بهداشتی درمانی ، 
چون مجلس و هم جهیزات شهري و تسهیالت حکومتیت سیستم هاي الکترونیکی ، ساخت جاده ها ، کارخانه ها و انبارها ، 

کاهش داد و موجب مهاجرت  دادگستري بود و این تمرکز امکانات و تسهیالت در نواحی شهري جذابیت مناطق روستایی را
  مدارس ،  روستاییان به شهرها گردید و این مهاجرت و افزایش جمعیت در شهرها موجب کاهش خدمات بهداشتی کافی ،

شهري گردید و جمعیت جامانده از مسکن و خدمات شهري موجب رشد غیر مسکن و اشتغال مورد نیاز براي جمعیت 
رسمی و ایجاد شهرك هاي زاغه اي و اقماري گردیدند . بنابراین انقالب شهري نه تنها توزیع جمعیت بلکه در سازمان 

  فضایی و اجتماعی جوامع نیز تغییر ایجاد نمود .
 

 
  آن: و انواع اهداف مفهوم برنامه ریزي ، - 5

برنامه ریزي فعالیتی است که بشر از آغاز به آن مشغول بوده است . هیچ اقدامی براي رسیدن به هدف به نتیجه نمی رسد 
  مگر آنکه شامل فرآیند مدبرانه و برنامه ریزي شده باشد . 

و تامین منابع  تصمیم آگاهانه جهت یافتن راه هاي مناسب براي رسیدن به مطلوب هاي انسانی "برنامه ریزي را می توان 
رو برنامه ریزي . از این. در واقع برنامه ریزي نوعی بهینه سازي است زیرا معادل است با انتخاب بهترین گزینهتعریف نمود "الزم 
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  اجتماعی در ابعاد زمانی بلند مدت ، –عبارت است از پویش و هدایت عقالنی مکانیزم تصمیم گیري در امور توسعه اقتصادي 
و کوتاه مدت به منظور بهره برداري منطقی و هماهنگ از امکانات و منابع در جهت تامین نیازمندي هاي عمومی و  میان مدت

  اساسی جامعه .
اجتماعی یا فرهنگی که منبعث از  –هدف برنامه ریزي عبارتست از مجموعه خواست هاي نهایی جامعه اعم از اقتصادي 

داف و آماج برنامه غایاتی هستند که تمام فعالیت هاي برنامه ریزي شده به سوي آنها نظام ارزش هاي حاکم بر جامعه باشد . اه
  جهت گیري می شوند .

  : بر حسب سلسله مراتب و موضوع عبارتند از انواع برنامه ریزي
برنامه ریزي محلی : تهیه طرح توسعه یک شهر منوط به شرایط محلی است و هدف آن برنامه ریزي محلی براي  -1
 موقعیت مراکز خرید و ... می باشد .  ، قوانین عبور و مرور ، تراکم

برنامه ریزي روستایی : برنامه ریزي مراکز روستایی در سطح ملی شروع و سپس قالبی منطقه اي می یابد و به  -2
 شهرك تا روستا منتقل می شود . صورت سلسله مراتبی از مرکز بخش ، 

اه شهرنشینان ، از طریق ایجاد محیطی بهتر ، سالم تر و مساعدتر برنامه ریزي شهري : عبارت است تامین رف -3
 فضایی شهر است . –.برنامه ریزي شهري هدایت و کنترل توسعه کالبدي 

برنامه ریزي منطقه اي : فرآیندي است در جهت تنظیم و هماهنگ کردن برنامه هاي مختلف اقتصادي و  -4
 اي .اجتماعی با نیازها و امکانات محله اي و منطقه 

برنامه ریزي ملی : در برنامه ریزي ملی برنامه ها و سیاست هاي توسعه اقتصادي و اجتماعی سرزمین و الگوهاي  -5
 توسعه و سیاست رشد در سطوح کلی مطرح و شیوه هاي مناسب اجراي آن ارزیابی و انتخاب می شود .

وابط صلح آمیز بین کشورهاي مختلف برنامه ریزي در سطح بین المللی : هدف این برنامه ارتقاء همکاري و ر - 6
 جهان می باشد که با تاسیس سازمان ملل متحد جنبه واقعی تري به خود گرفته است .

میالدي ، مفاهیم برنامه ریزي استراتژیک به صورت نظام  1960برنامه ریزي استراتژیک : براي اولین بار در دهه  -7
بیات نظامی گرفته شده بود و به تدریج استفاده از این رویکرد در سایر یافته در صنعت به کارگرفته شد . مفاهیمی که از اد

  تخصص ها نیز رواج یافت .

  
  اصول و مفاهیم برنامه ریزي استراتژیک توسعه شهري : -6

، سیاست یا تصمیمی است که سمت و سوي دیدگاه ها و جهت حرکت ، پرسپکتیو، الگوي رفتاري، موضعاستراتژي برنامه
تعریف و تدوین استراتژي   ،. برنامه ریزي استراتژیک گونه اي از برنامه ریزي است که در آن هدفشان می دهدسازمان را ن

. واژه استراتژي از کلمه یونانی استراگوس گرفته . واژه استراتژیک معنی هر آنچه را به استراتژي مربوط باشد در برداردهاست
استراتژیک کوششی است ساخت یافته براي اتخاذ تصمیم هاي اساسی و انجام  برنامه ریزي .شده که به معنی رهبري است

  نوع فعالیت ها و دلیل انجام آن فعالیت توسط سازمان را شکل داده و میسر می بخشد .  ،اعمالی که ماهیت سازمان
  
  راهبرد توسعه شهري : -7

سند راهبرد توسعه شهر تاکید داشته و تدوین  راهبرد توسعه شهر رویکردي است با ماهیت راهبردي که بر تهیه و اجراي
آن بر پایه چشم اندازسازي و مشارکت شهروندان صورت گرفته است . اگرچه موارد باال شرط الزم براي راهبرد توسعه شهري 

  است ولی این شروط بدون وجود حکومت هاي محلی ، حکومت هاي شهري و حکمروایی شهري عملی نیست .



 6

جهانی که در زمینه ارتقاء ساختارها و عملکرد شهرها در جهان به فعالیت مشغول است سازمان  از جمله سازمان هاي
اتحادیه شهرها است . عملکرد این سازمان به گونه اي است که براي تحقق اهداف خود نهادهاي اجرایی جداگانه اي را در شهر 

براي توسعه قرار می دهد. امور این سازمان در کشورهاي  ایجاد نمی نماید بلکه تمرکز خود را بر ارتقاي ظرفیت هاي موجود
  مختلف توسط واحدهاي عملیاتی بانک جهانی و دیگر موسسات بین المللی پیگیري می شود .

راهبرد توسعه شهر عبارت است از فرآیند تهیه چشم انداز بلند مدت آینده شهر به صورتی که از آن یک برنامه عملیاتی 
شود . در واقع توجه اصلی راهبرد توسعه شهري به تقویت اقتصاد رقابتی در راستاي کاهش فقر و مسائل کوتاه مدت استخراج 

بهبود ساختارهاي شهري و زیرساخت ها و ساختارهاي مالی معطوف شده است . این فرایند شامل مشارکت   محیط زیست ،
هدف اصلی آن تامین توسعه پایدار شهري از طریق  ذي نفعان عمده از تمام طبقات و گروه هاي جامعه شهري خواهد بود و

ایجاد ظرفیت اجتماعی براي چشم انداز مشارکتی و اقدام همگانی می باشد . مبحث فقر شهري و اتخاذ سیاست هاي حمایت 
یق از اقشار فقیر و ارتقاي وضعیت آنها در این سند جایگاه ویژه اي دارد و متضمن ایجاد عدالت اجتماعی است که از طر

بر اساس یک چشم انداز مشترك جهت  گی شهري همه شهروندان،همکاري و مشارکت جامعه در راستاي ارتقاي کیفیت زند
ارتقاي کیفیت مدیریت شهري و افزایش میزان سرمایه گذاري به منظور باال بردن نرخ اشتغال و کاهش پایدار فقر و پایداري 

  . میسر می شود فقر شهريکاهش 
  
  ژي توسعه شهري :اصول استرات -8

چهار اصل اساسی در رویکرد استراتژیک که در طرح هاي استراتژیک از جمله استراتژي توسعه شهري ارکان اساسی 
  محسوب می شود عبارتند از :

  
 قابلیت زندگی : - الف

یکی از رویکردهاي نوین در زمینه گسترش و اصالح مفهوم توسعه ، مطرح شدن مفهوم کیفیت زندگی و دخالت دادن  
شاخص هاي اجتماعی و کیفی در اهداف توسعه و عمران شهري و منطقه اي است . به کارگیري این مفهوم در واقع واکنشی 

رفا کالبدي در مقیاس شهري و تالشی است در جهت دست است علیه توسعه یک بعدي اقتصادي در سطح ملی و توسعه ص
یابی به معیارهاي جامع تر و چند بعدي در عرصه برنامه ریزي. یکی از معیارهاي سنجش قابلیت زندگی ، کیفیت زندگی 

 شهروندان است .
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  چهار اصل اساسی در استراتژي توسعه شهري – 1تصویر

  
  کلی عبارتند از : امنیت ، سالمت ، حقوق بشر ، آسایش و رفاه اجتماعی . معیارهاي سنجش کیفیت زندگی شهري به طور

در واقع شهري قابل زندگی است که در آن همه ساکنین از فرصت هاي یکسان براي مشارکت و بهره مندي از زندگی 
وجوه مادي و معنوي و اقتصادي و سیاسی شهر برخوردار باشند . شهري قابل زندگی است که فضاي آن را انسان هاي پویا در 

همبسته با یکدیگر و طبیعت بپرورانند . یکی از نتایج توجه به مفهوم کیفیت زندگی در برنامه ریزي توسعه و عمران در نظر 
  گرفتن نتایج و آثار کیفی توسعه بر روان و حیات معنوي انسان هاست که در گذشته کمتر به آن توجه می شد .

  
  رقابت پذیري :  - ب

رقابتی شهرهایی هستند که اقتصاد قوي با رشد اشتغال ، درآمد و سرمایه گذاري همه جانبه دارند . در شهرهاي شهرهاي 
رقابتی تولید ، سرمایه گذاري ، اشتغال و تجارت به شکل پویا و در ارتباط با فرصت هاي بازار شکل می گیرد . همیشه رقابت 

ت می گیرد اما جهانی شدن ، پیشرفت در فن آوري اطالعات و تغییرات شهرها با یکدیگر با هدف جذب سرمایه گذاري صور
کنان را براي کسب و کار سا ي رقابتفرصت ها هاشهر ،شرایط رقابت بین شهرها را تغییر داده است . در سطح جهان ،ساختاري

ایش سرمایه گذاري و وب و افزاز طریق همکاري با دولت و جامعه براي ایجاد و حفظ مشاغل و ثروت هاي خ ، کارگران و جامعه
  فراهم می کند. در این اثنا رقابت بین شهر ها مستمرا شدت می یابد . رقابت شهرهاي جهانی عبارتند از :  تقویت ارتباطات

Ø  جذب سرمایه، بازدید کنندگان و ایده ها  
Ø توسعه فرصت هاي جدید بازار براي صادرات ، تولیدات و گردشگري  
Ø عه و حفظ نیروي کار ماهر جذب ساکنان جدید و توس  

می گوید که یک عنصر کلیدي مدیریت شهري براي ایجاد یک شهر رقابت پذیر ، برابر و پایدار در گرو  فان جیجک
هماهنگی و یکپارچگی بخش هاي خصوصی و عمومی است تا بتواند از عهده مشکالت اصلی شهر برآید . یکی از اجزاء کلیدي 

برد توسعه شهري تحلیل توان رقابت شهر در سطوح بین المللی ، ملی و منطقه اي است . به در مطالعات و تحلیل هاي راه
  عبارت دیگر تدوین راهبرد توسعه و متعاقبا تدوین برنامه اجرایی مستلزم تعیین مزیت رقابتی شهرها می باشد . 

استراتژي توسعه شهري
)city development 

strategy)

قابل زندگی  
)Livable(هستند

رقابتی هستند
Competitive

.خوب مدیریت می شوند
Well governed

بانکی هستند 
Bankable
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در شهر رقابتی شهروندان از فرصت هاي اشتغال برابر و درآمد کافی برخوردار هستند و اقتصاد شهر می تواند این فرصت 
همچون به ها را حفظ کرده و متناسب با افزایش نیاز ، فرصت هاي جدیدي بوجود آورد .در مقابل این مسئله تهدید هایی را 

  ت که نیاز هست شیوه هایی را براي کاهش خسارت  به کار گرفت .به دنبال خواهد داش خطر افتادن محیط زیست
  
 بانک پذیري  - ج

بانک پذیري در ارتباط نزدیک با رقابت پذیري شهر قرار دارد . به عبارتی شهرهاي رقابت پذیر شهرهایی هستند که بانک  
و هزینه اي خود هستند . ایجاد سایت  پذیر هم باشند . یعنی داراي سیستم مالیه شهري کارآمد در استفاده از منابع درآمدي

ژه بانک اطالعات شهري در جهت شفافیت بخشیدن به بانک هاي اطالعاتی آنالین و به ویهاي اطالع رسانی اینترنتی و تهیه 
تمامی تصمیمات و عرضه بدون  واسطه اطالعات و همچنین شناساندن مزیت هاي شهر در جهت جذب سرمایه هاي مالی و 

پیشرفته بانک ها خدمات  در اکثر کشورهايها خواهد کرد هم اکنون ي به افزایش توان بانک پذیري شهرزیادانسانی کمک 
مشتریان بدون حضور در بانک، غالب کارهاي بانکی  ز طریق اینترنت فراهم آورده اند وآنالین بانکی را جهت مشتریان خود ا

  خود را انجام می دهند .
  
 ) Good urban governanceحکمروایی خوب شهري(  -  د

موضوع  در ادبیات توسعه شهري مطرح گردیده است حکمروایی خوب می باشد. 1980یکی از مباحث مهم که بعد از سال 
اد اشتغال و رفاه ه است که در آن بر کاهش فقر ، ایجحکمروایی خوب با هدف دست یابی انسان به توسعه پایدار مطرح شد

حیط زیست و رشد و توسعه زنان تاکید می شود .حکمروایی خوب شامل طیف وسیعی از پایدار ، حفاظت و تجدید حیات م
  .اشدساخت مفاهیمی مانند توسعه پایدار ، توسعه روستایی و شهري و پیشرفت اقتصادي و اجتماعی با رویکرد مشارکتی می ب

  شاخص هایی را براي حکمروایی خوب تعریف می کند : هاتر
  

  شاخص هاي حکمروایی خوب شهري –1جدول شماره 
  زیر شاخص ها  شاخص هاي اصلی
  )CPمشارکت شهروندان (

  
  )Govمحوریت دولت محلی (شهري) (

  
  )SDتوسعه اجتماعی (

  
  )EMمدیریت اقتصادي (

  آزادي سیاسی •
  پایداري سیاسی •
  کارایی فضایی  •
  کارایی اداري •
  فساد پایین •
  توسعه انسانی •
  توزیع عادالنه •
  بیرونیتوجه به عوامل  •
  استقالل بانک مرکزي •
  برگشت سود با توجه به نوع تولید ناخالص داخلی •

  
  
  
  



 9

  اصول و شاخص هاي حکمروایی خوب شهري از جانب سازمان ملل متحد – 2تصویر شماره

  
  توسعه پایدار - 9

هاي حال و حقوق عت بتوانند با در نظر گرفتن نیازواژه پایدار براي توصیف جهانی به کار می رود که در آن انسان و طبی
سعه پایدار به معنی نسل هاي آینده و با حفاظت از محیط زیست و بدون ایجاد آثار مخرب جدي بر آن ادامه حیات دهند . تو

هاي فانی کالبدي، اجتماعی و اقتصادي است که از بروز مسائلی چون افزایش بی رویه جمعیت، هایی در مقابل الگوارائه راهکار
و محیط زیست، تداخل در اکوسیستم کره زمین و در نتیجه خسارات ناشی از اثرهاي زیانبار نابودي محیط فقر، نابودي منابع 

  زیست جلوگیري کند.
با توجه به ماهیت منسجم و بهم پیوسته کره زمین این فرایند باید با تشریک مساعی دولت ها و مشارکت بومی افراد  

جامعه انجام شود به عبارت دیگر این مفهوم فرایندي است که در آن سیاست هاي کلی به نحوي طراحی می شوند که به 
اکولوژیکی پایدار باشد و به سرمایه گذاري کافی در زمینه آموزش، توسعه اي منجر شوند که از لحاظ اقتصادي، اجتماعی، 

بهداشت، جمعیت و انرژي بینجامد. ابعاد توسه شامل پایداري اقتصادي، اجتماعی و بوم شناختی و توسعه مکانی پایدار با هدف 
  است . تشکیل روستاها و شهرهاي متعادل تر و توزیع بهتر زمین براي اسکان انسان و تداوم فرهنگی

  
  تاریخچه توسعه پایدار -10

توسط آلدولئوپولد مطرح شد وي قابلیت محیط براي جذب و تحمل تاثیرات  1950اولین ایده هاي مبحث پایداري از دهه 
انسان را مورد توجه قرار داد و این نگرانی را مطرح کرد که محیط تا چه حد می تواند آثار زندگی انسان امروز را تحمل کند و 

  باقی بماند.پایدار 
به دنبال آگاهی یافتن از بحران هاي زیست محیطی جنبش هایی در دنیا شکل گرفت که توسعه پایدار نیز  1970در دهه 

 "آینده مشترك ما  "در گزارش  1987یکی از آنها بود . واژه توسعه پایدار اولین بار به طور رسمی توسط برانت لند در سال 
 1960و  1950محیطی در سطح جهان پس از تشدید فعالیت هاي آلوده کننده در دهه هاي مطرح شد توجه به مسائل زیست 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم به برگزاري کنفرانس بین المللی محیط زیست  1968میالدي آغاز شد. در سال 

شاخص هاي حکمروایی 
خوب شهري

قانونمندي

مشارکت

بینش راهبردي

مسئولیت  
پذیري

عدالتاثربخشی

توافق مبنا

پاسخ گویی

شفافیت
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نس به اعالمیه اي منتهی شد که در استکهلم برگزار شد این کنفرا 1972گرفت و در نتیجه اولین کنفرانس جهانی در ژوئن 
کنفرانس دیگري بنام  ،نقطه عطفی در تاریخ نگرش انسان به منابع طبیعی و بهره برداري از زمین بود ، بیست سال بعد از آن
اصل تنظیم شد که  27ریو برگزار شد در این کنفرانس با تاکید بر بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد پیرامون محیط زیست 

ایجاد همکاري جدید و برابر جهانی از راه ایجاد سطح نوینی از تشریک مساعی میان دولت ها و ملت ها با تالش براي  هدف آن
نیل به توافقات بین المللی که منافع همگان را محترم شمرد بود که برخی دستاورد هاي آن در خصوص پیشگیري از ایجاد آثار 

  :مخرب زیست محیطی عبارتند از 
 . ان به عنوان کانون اهداف توسعه پایدارمعرفی انس -1
 . برآورده کرده نیاز هاي نسل کنونی و نسل هاي آینده در زمینه توسعه و حفاظت محیط زیست -2
 .  مشارکت شهروندان در سطوح مناسب در حل مسائل محیط زیست -3
نگ و منافع افراد بومی اعمال اقدامات پیشگیرانه براي حفاظت از محیط زیست توسط دولت ها حمایت از هویت، فره -4

 . و جوامع آنها و دیگر جوامع محلی به سبب دانش و آداب و رسوم سنتی ایشان
 
  :وریت ها و اهداف توسعه پایدار شهري مام درباره کشورهاي مختلفتجارب  -11

اهداف عملیاتی بسته به شکل یا درجه کامل بودن یک تعریف ممکن است براي تبیین ماموریت توسعه پایدار ، به اصول یا 
خاصی نیاز باشد . فهرستی که در زیر می آید  اصولی از برخی برنامه ها و طرح هاي ابتکاري پایداري را مطرح می کند . اگر 
چه بسیاري از اهداف عملیاتی و اصول زیر ممکن است دسته اي از اهداف و اصول پذیرفته شده در برنامه جامع توسعه یک 

ممکن است این اصول و اهداف که ارتباط ویژه تري با توسعه پایدار دارند زمینه اي براي تثبیت  جامعه محلی باشند معهذا
  تعهد به یک سامانه ارزشی با افق زمانی جدید فراهم نمایند .

  

موسسه یا نظریه   اصول، ماموریت و اهداف مترتب با پایداري
  پرداز ماخذ

 . کند براي زندگی در یک محیط امن کاري تامین میمشاغلی را ایجاد می کنند که دستمزدهاي کافی  .1
 . هزینه ها و مزایاي حفاظت محیطی و توسعه اقتصادي را ارزیابی می کند .2
هزینه را تقسیم و تعدیل کرده و مزایاي توسعه اقتصادي را در میان مناطق و گروه هاي اجتماعی مختلف به  .3

 شکل برابر توزیع می کند.
 کنند. ر استفاده نموده و منابع تجدیدناپذیر را حفظ میاز منابع طبیعی تجدید پذی .4
 اثرات وارد بر نسل هاي آینده را تجزیه و تحلیل می کنند. .5
 . نماید مشارکت گسترده عمومی در تصمیم گیري هارا تضمین می .6
 . مشارکت در میان سازمان هاي غیر انتفاعی، خصوصی و عمومی را ترویج و ارتقاء می دهد .7
  حیوانات و گیاهان زمین را حفظ می نماید. تنوع بیولوژیکی .8

اصول پیش نویس "
یافتن زمینه مشترك : به 

سوي کارولیناي شمالی 
  "پایدار

 .محیط طبیعی را محافظت ، نگهداري و بازیابی می نماید .1
 قیمت گذاري واقعی هزینه را به عنوان مبنایی براي امکان پذیري اقتصادي ارائه می کند . .2
 محصوالت ، موسسات و کشاورزي محلی حمایت می نمایند .از خدمات ،  .3
 باهمستان هاي سازگار با محیط زیست ، مختلط و پیاده مدار را توسعه می دهد . .4
 از سامانه هاي تولید ، ارتباطات و حمل و نقل پیشرفته استفاده می کند . .5
 حفاظت را به حداکثر رسانده و منابع تجدید پذیر را توسعه می دهد . .6
 امه هاي بازیافت و صنایع مواد بازیافت شده را تنظیم و تدوین می کند و توسعه و گسترش می دهد .برن .7
  کند . از آموزش گسترده و فراگیر در جهت نظارت مشارکتی حمایت می .8

اصول برنامه ریزي "
اکولوژیکی براي توسعه 

پایدار، ونچورا کانتی، 
  "کالیفرنیا
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کاربري زمین باید با یک شبکه حمل و نقل بزرگتر که به جاي آزاد راه ها ساختار برنامه ریزي منطقه اي  .1
 پیرامون سامانه حمل و نقل عمومی ساخته شده، تلفیق و یکپارچه گردد.

مرز مناطق باید توسط سامانه هاي پیوسته اي از داالن هاي حیات وحش و کمربند هاي سبز تشکیل گردد تا  .2
 را مشخص کرده باشد. از طریق شرایط طبیعی محدوده آنها

خدمات و نهادهاي منطقه اي (نهاد هاي دولتی، استادیوم ها، موزه ها و غیره) باید در مراکز مهم شهري  .3
 استقرار یابند .

به منظور ترقیب ، توسعه و گسترش شخصیت و هویت جامعه محلی، مصالح و روش هاي ساخت و ساز باید  .4
                            لیم منطقه باشد .متناسب با تاریخ و فرهنگ و سازگار با اق

  اصول منطقه اي"

 زیست بوم، اقتصاد و کیفیت زندگی ما با هم ارتباط داشته و باید در تصمیمات و سیاست ها لحاظ گردد. .1
ظرفیت پذیرش و استفاده از منابع طبیعی محدودیت هایی دارد و ما باید به شکل موثرتري سعی در نگهداشت  .2

 آنها براي بازیابی شرایط اولیه شان داشته باشیم .توانایی 
  هزینه ها و مزایاي تصمیمات باید در میان تمام افراد و بین نسل ها برابر باشد . .3

یک مسسیر حرکت "
بسوي پایداري: موسسه 
مطالعات کالن شهري 

  "پرتلند اورگون

جهان در  جهت بازیابی خود از فشارهاي (توانایی  "ظرفیت پذیرش"تاثیر جوامع بر جهان زنده را براي حفظ  .1
 انسانی و طبیعی) آن محدود سازید .

 محیط زیست را مراقبت و حفظ کنید . .2
 استفاده از منابع تجدید ناپذیر را به حداقل برسانید. .3
توسعه اقتصادي بلند مدتی که مزایاي ناشی از موجودي منابع را بدون کاهش سرمایه هاي زیست محیطی  .4

 می دهد را ترویج و ارتقاء دهید.جوامع افزایش 
 الزامات توزیع عادالنه مزایا و هزینه هاي مصرف منابع و حفاظت محیطی را برآورده سازید . .5
 سامانه اي برنامه ریزي شده از تصمیم سازي و نظارت را در جهت بررسی پایداري تامین نمایید. .6
  دهید .ارزش هایی که از پایداري حمایت می کنند را ترویج و ارتقا  .7

برنامه ابتکاري "
حوزه آبگیر جورجیا، خلق 

  "یک آینده پایدار

ایجاد محیط هاي زندگی بهداشتی و سالم که نیاز هاي اساسی بشر را مرتفع می سازد : الف) سطح حداقلی از  )1
خدمات عمومی از مسکن تضمین می شود . ب) اشکال و سامانه هاي شهري برنامه ریزي و طراحی می شود 

  ت امن و سالمت محیطی را تضمین نموده و نیز رفاه فیزیولوژیکی را ارتقاء دهد.تا محال
تعادل نگرانی ها و دل مشغولی هاي زیست محیطی ، اقتصادي و اجتماعی در تصمیم سازي ها از یک رویکرد  )2

هاي مصنوع و طبیعی، سازمانی  تصمیم سازي منسجم در جهت بازتاب یا تبلور وابستگی متقابل سامانه
  اقتصادي و سیاسی استفاده می گردد.

حفاظت، بازیابی و مراقبت از انسجام اکولوژیکی: الف) حدود منابع و ظرفیت پذیرش سامانه هاي طبیعی براي  )3
هاي باز و نواحی و سامانه هاي طبیعی بسیار مهم حفاظت و مراقبت ثار انسانی شناسایی شوند. ب) فضاجذب آ

 انه هاي طبیعی حداقل گردیده و یا از آن اجتناب گرددشوند ج) تنزل زیست مایه هاي سام
حفظ بهره برداري موثر انرژي و منابع طبیعی: الف) آثار زیست محیطی و اجتماعی نیز در هزینه تمام شده  )4

کاالها و خدمات دخالت داده شوند ب) منابع و انرژي هاي تجدید ناپذیر به شکلی اثر بخش استفاده شده و 
 توسعه یافته و به صورت کارآمد استفاده شوند.منابع تجدیدپذیر 

دستیابی به برابري، شان انسانی و عدالت اجتماعی : الف) دسترسی برابر به منابع و خدمات اساسی تضمین  )5
اجتماعی  -گردد. ب) همکاري و مشارکت در تصمیم سازي و نظارت محلی در میان تمام گروهاي اقتصادي

ینه ها خطر پذیري ها و مزایاي اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی به صورت توسعه و ارتقا می یابد . ج) هز
  برابر توزیع می شوند. د) حس احترام به تنوع و گوناگونی ترغیب می گردد .

بهره برداري از  "
مفاهیم توسعه پایدار براي 
شهر چپل هیل، کارولیناي 

  "شمالی

  شش مفهوم واژه کلیدي
 فشردگی -1
 تمامیت -2
 حفاظت -3
 راحتی -4

بسوي شهرگرایی  "
ایدار در برنامه خیابان پ

  "واصلی کاسکادیا، گري پ



 12

 هماهنگی -5
  همکاري -6

 . ت شهر ها هدایت می کندمفهوم پایداري خط مشی یا سیاس .1
 . حفاظت مراقبت و بازیابی محیط طبیعی از اولویت هاي اصلی شهر است .2
 کیفیت محیطی و سالمت اقتصادي وابستگی متقابل دارند . .3
 تمام تصمیمات آثار  و تبعات ضمنی زیست محیطی دارد. توجه شود که .4
 آگاهی ، مسئولیت پذیري، مشارکت و آموزش عمومی از عناصر کنونی سیاست ها و برنامه هاي موفق هستند. .5
آن دسته از مسائل زیست محیطی که بیشترین اهمیت را براي جامعه دارند مورد بررسی قرار گیرند و باید از  .6

 کارآمد ترین برنامه و سیاست ها انتخاب شوند.لحاظ هزینه اي 
  طی را به حداقل می رساند .ینهاد شهر متعهد به تصمیماتی است که آثار منفی اجتماعی و زیست مح .7

ي اصول راهنما برا"
سانتامونیکا، کالیفرنیا 

  "برنامه شهر پایدار

 حفاظت از بیوسفر (زیست کره)  .1
 استفاده پایدار از منابع طبیعی .2
 دفع ضایعات کاهش و .3
 حفاظت انرژي .4
 کاهش خطر پذیري .5
 خدمات و محصوالت ایمن .6
 بازیابی زیست محیطی .7
 آگاه سازي عمومی .8
 تعهد یا الزام مدیریتی .9
  گزارشات و ارزیابی ها .10

اعتالف براي "
جوامع مسئولیت پذیر در 

  "مقابل زیست بوم

 
  برنامه ریزي استراتژیک و توسعه پایدار  -12

متحول کنونی ( جهانی شدن ، شهرنشینی ، منابع کمیاب ، نوآوري در فن آوري و ... ) مفهوم توسعه پایدار در محیط 
کمیسیون جهانی محیط  1987اهمیت روز افزونی پیدا کرده است. رایج ترین و قابل قبول ترین تعریف آن در گزارش سال 

نیازهاي کنونی را پاسخ داده بدون توسعه پایدار چنان توسعه اي است که "زیست و توسعه سازمان ملل مطرح شده است : 
  "آنکه توانایی نسل هاي آینده را جهت دستیابی به نیازهاي خود کاهش دهد .

قرن بیست و یکم به  کشور با دستور کار پایدار نمودن توسعه جهانی در 120در حدود  1992در کنگره زمین در سال 
از این رو تحقیقات و مباحث قابل  هاي محلی گذاشته شده بود.سازمان . در این میان نقش کلیدي به عهده توافق رسیدند

. موسسه ی به اجرا درآورد صورت گرفته استتوان توسعه پایدار را در سطح محلبه منظور شناسایی اینکه چگونه میتوجه 
  د : شهري کانادا معتقد است که اهداف کالن اجتماعی باید خصوصیات زیر را در رابطه با پایداري در بر گیرن

  ارزش قائل شدن براي کیفیت زندگی :  - الف
جامعه محلی بر این امر تاکید خواهد داشت که هدف اولیه برنامه ریزي و فرآیند توسعه ارتقاي کیفیت زندگی براي 

   ساکنان آن ( از لحاظ اجتماعی ، روانی و روحی ) و توجه الزم به ضرورت هاي نوین بهداشت و ایمنی است .
  
  به محیط زیست طبیعی احترام  -ب

یک جامعه پایدار رابطه حساس میان محیط طبیعی و مصنوع را درك می نماید . دسترسی به طبیعت از طریق پارك هاي 
کالنشهري ، فضاي باز و باغ هاي شهري تشویق می شود . توسعه باید به نحوي انجام شود که از طبیعت حفاظت ، مکمل آن 

  وگیري کند .باشد و از تخریب اکولوژیک جل
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  حفظ میراث : - ج
یک جامعه پایدار به سنت هاي فرهنگی خود همچون پارك روستایی ، کلیساي محلی ، کتابخانه شهر و خیابان اصلی ارج 

  می نهد . هرگونه تغییري در جهت نوگرایی باید تاریخ جامعه و سنت هاي آن جامعه را مد نظر داشته باشد .
  
  ارتقاي تنوع ارزش  -د

جامعه پایدار سیاست هایی در حمایت از تنوع انسانی و جانوري را ارتقاء و به اجرا در می آورد و این همگام با رشد یک 
  آگاهی اجتماعی است .

  
  هدفمند کردن فن آوري  - ه

در یک محیط مصنوع به جاي اینکه به خودي خود هدف واقع شود باید وسیله اي براي تحقق هدف باشد. فن آوري 
، بویژه در فناوري ارتباطات به دست یابی اهداف اجتماعی که مردم را به موسسات پیوند داده، تضادها را حل نمودهنوآوري 

  هایی ایجاد و وضعیت تجاري موجود را بهینه می نماید کمک می کند.بازار
  
  پاسخگوي فعال بودن - و

جهت جلوگیري از تهدیدات به رفاه اجتماعی و  یک اجتماع پایدار تنها در مقابل شرایط ، واکنش صرف نشان نداده بلکه
حداکثر نمودن فرصت ها اقدام به عمل می نماید دانش علمی و ابزارهاي جدید علمی (فناوري ماهواره اي، سیستم اطالعات 

  ند.طالعات نوین مسئول هستجغرافیایی ، داده هاي آماري، تحلیل احتماالت و ...) در پدیدار شدن دریایی از ا
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  نتیجه گیري:  - 13
یک جنبش و رویکرد تصمیم سازي فوري براي  هبرنامه ریزي رایج در اکثر جوامع بخصوص کشورهاي در حال توسع

ییر اولین قدم در تغ .ر دور می کندرا از برنامه ریزي پایدا این جنبش جریان و رویکرد ما که انبوهی از مسائل و موضوعات است
ررسی قرار گیرند. ایی است که در آنها روش هاي پایدار می توانند بهتر و دقیق تر مورد باین روند مستلزم شناسایی نمونه ه

ت هاي توسعه و برنامه ریزي کنونی موثر تر و بهتر عمل کنند و مورد خاطر نشان کردن پایداري سیاسبرنامه ریزان باید در 
  ل برنامه ریزان می توانند : ی را براي بهبود چنین اقداماتی ارائه دهد براي مثاعیار هاي اصالحم

و بدون تکلیف که به وابستگی به اتومبیل، الگوهاي کاربري زمین و توسعه در نواحی ژه هاي ناپایدار معوق ولیست پر -1
تهیه کنند و راه حل هایی ارائه دهند که به  را مستعد مخاطرات، کاهش در سهم سهام مسکن قابل دسترس منجر شده است

   . تري کمک خواهد کرددر جهت پایدار رار گیري پروژه هاق
ار) را در بررسی معیارهاي استفاده شده براي تصمیم سازي و تصمیم گیري در مورد پروژه هاي توسعه جاري (ناپاید -2

 . ها  و اصول پایداري ، شناسایی، نقد و مورد سوال قرار دهندتطبیقی با معیار
ارتباطات بین سازمان هاي مختلف یا بین سازمان ها و امور مردم قطع هاي برنامه ریزي متداول، راهکارمواردي که با  -3

ی را ا شناسایی کنند و معیار هاي اصالحشده است و به این وسیله موجب کاهش بازدهی برنامه ریزي مشارکتی شده اند ر
 براي آنها ارائه دهند.

ي انتخاب آینده اي که مک به جوامع در پایدارالزم است برنامه ریزان براي اثبات منافع بلند مدت چنین اقداماتی و ک
الزامی است. دیدگاه  برنامه ریزانمنافع توسعه پایدار براي محتوي و به خوبی مجهز باشند. آگاهی به اصول ،  ،یح می دهندترج

  : و منافع بلند مدت برنامه ریزي پایدار می تواند متضمن موارد زیر باشد
هاي مقتضیات طراحی منعطف و با معیار در پاسخ به ،متداولتوسعه یر پاگ ت دست واحذف مقررات و انتظار -1

 عملکردي مطلوب.
شرایط محیطی و  آسانترهاي وحدت گرا براي بررسی سریعتر و هاي متکثر در حال زوال به رویکردتبدیل رویکرد -2

 . رسیدن به سامانه هاي توسعه یکپارچه مفید
 هاي پایدار تنظیم شده است وویکردعه آینده باهمستان ها به دور از ربازنگري برنامه هاي پراکنده اي که براي توس -3

  . هاي روشنی به منظور هدایت این نوع برنامه هاي متکثر در مسیر سازندگی پایدارتدوین اصول و معیار

 ،خردمندانه منابعتخصیص مه پایدارتر بوده است. در اذهان بسیاري از افراد نقش برنامه ریز همواره تهیه و تدوین یک برنا
به نوع  آنها باید .ارزانتر و بهتر انتظاري است که مردم از برنامه ساز توسعه پایدار دارند ،ایجاد حمل و نقل آسان تر ،کاهش ضایعات

به  ن به یک آینده پایدار،سیدام آنرا پیشنهاد دهند و در جهت رانج مردم مطلوب است درست فکر کنند و کارهایی که براي آینده
را  که در دسترس هستند متعهد باشند و نتایج محتمل و فرصتهایی سترش افق زمانی فراتر از یک آینده منطقا قابل پیش بینیگ

 ست بلکه نسل هاي آینده را نیز شامل می شود.یصرفا شامل نسل فعلی ن که دیدگاه آنها، دنو تضمین کن روشن نمایند
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