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  چکیده

 
به توسعه  لین یبرا یشتریدر حال توسعه خواهد بود، دغدغه ب یجهان در کشورها ندهیآ یشهر تیرشد جمع نیشتریب از آنجا که

با نگرش این کشورها های توسعه شهری در  رفی رویه معمول تهیه و اجرای طرحین کشورها وجود دارد، از طدر ا یشهر داریپا
ها و روندهای بخشی، موجب  تضاد میان نظریه توسعه پایدار و دیدگاهباشد.  میبا نظریه توسعه پایدار در تعارض صرفاَ کالبدیست و 

مدت یک شهر است که براساس آن برنامه  انداز بلند فرآیند چشمCDS . دهای توسعه شهری گردی طرح  تغییر نگرش در تهیه
های  استراتژی توسعه شهری بر بهبود کیفیت زندگی مردم، افزایش رضایت و آگاهی مردم، سیستم شود. کوتاه مدت تهیه می

کاهش فقر و محیط زیست و شهر، نی، رشد متعادل مالی، اداری، ساختاری، توانمندسازی اجتماعی، ترویج سرمایه اجتماعی و انسا
 یابی به پایداری اجتماعی، اقتصادی،  توان دریافت دست محرومیت تأکید دارد. از طرفی با بررسی ابعاد مختلف توسعه پایدار می

رسد راه حل نوین در جهت  با تأکید بر مسائل فوق به نظر می CDSهدف اصلی توسعه پایدار است و  زیست محیطیکالبدی و 
ی سریع شهرنشینی شناخت  به توسعه پایدار شهری است. بر این اساس باتوجه به اهمیت توسعه پایدار شهری و توسعه رسیدن

 رسد. ی شهری را در مسیر توسعه پایدار هدایت کند، ضروری بنظر می های که توسعه ها و برنامه طرح
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  مقدمه -1
 

 یریبه تعب است و یکشور هرر د یاجتماعهای  تعارضها و انواع تضاد که بستر]1[استیپوو  دهیچیپای  پدیدهبعنوان ر شه

به هایی  برنامه ر،محو ندیقالب نگرش فرآر د یتوسعه شهر شده است. لیانباشت فقر تبد به محل تمرکز ثروت و یکشور هرر د

است که  یدر حال نیآورد. ا یبه اجرا در م یشهر یفضاهار د اجتماعی –یاقتصاد های سهم مشارکت و زانیم نییتع را با روز

 عنوان به داریپا های درآمد یطراحو  ییاسـت. شناسا ریاجتناب ناپذ یتوسعه شهر ندیتحقق فرآ یمنابع الزم برا استفاده از

بدون شک بحث از پایداری و  .]2[بود خواهد ندیآفر نیکننده ا لیتکم ،یکالبد-ییفضا های تحقق برنامهجهت  ایی پشتوانه

 ندهیآ یشهر تیرشد جمع نیشتریب، و از آنجایئکه ]3[معنی خواهد بود بیتوسعه پایدار بدون توجه به شهر و شهرنشینی 

، اما رویه ]4[وجود دارد یشهر یداریبه توسعه پا لین یبرا یشتریدر حال توسعه خواهد بود، دغدغه ب یجهان در کشورها

معمول تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری اغلب با نگرش صرفاَ کالبدی است و با نظریه توسعه پایدار در تعارض است. تضاد 

گردید. برهمین  های توسعه شهری طرح  ها و روندهای بخشی، موجب تغییر نگرش در تهیه میان نظریه توسعه پایدار و  دیدگاه

های  های توسعه شهری مورد توجه قرار گرفت که بتواند با استفاده از مطالعات و تحلیل های جدیدی در تهیه طرح مبنا دیدگاه

تواند در این  های توسعه شهری که می لذا یکی از طرح .]5[کارآمد، مسیر حرکت  به سوی توسعه پایدار شهری را هموار سازند

( به عنوان یک CDS. فرآیند استراتژی توسعه شهری)]6[( استCDSی رساند، طرح استراتژی توسعه شهری)فرآیند ما را یار

با هدف  1111ریزی شهری توسط سازمان ائتالف شهرها در سال  محتوایی و به عنوان رویکردی نوین در برنامه -ای نظریه رویه

 دارد:فوق  تام به موضوعات یوابستگو ]1[شهری مطرح گردیداد حکمرانی کاهش فقر، توسعه پایدار و ارتقای مشارکت و ایج

لذا  .]7[شدن یجهاناقبال آن نسبت به  زانیم و ی، نظام ادارنفرهنگ آ ،ییایجغراف تیتوسعه، موقع ریآن در مس یفعل تیموقع

 و ]1[پردازد یم یسلسله مراتب و یستمیس یا وهیمشکالت به ش به حل مسائل و یدرون جامعه شهر های یهبر سرما هیبا تک

تحلیلی و با استفاده از منابع و اسناد داخلی و خارجی به  -در مقاله حاضر به روش توصیفی است. داریپا یا ساز توسعه نهیزم

شود و در نهایت وارد مبحث رابطه میان استراتژی توسعه  تشریح مباحث استراتژی توسعه شهری و توسعه پایدار پرداخته می

 شویم. دار میشهری و توسعه پای

 توسعه پایدار

کند از طریق پرداختن به رابطه پیچیده بین محیط زیست و  توسعه پایدار عبارتی کلی، مبهم و رایجی است که تالش می 

ای  رغم وجهه جهانی این اصطالح، تعریف توافق شده های فزآینده درباره آینده سیاره زمین را در برگیرد. علی توسعه، نگرانی

های مختلفی تعریف شده است که هرکدام از  ورد توسعه پایدار وجود ندارد. مفهوم توسعه پایدار تاکنون از دیدگاهجهانی در م

مشهورترین تعریف از توسعه پایدار توسط  .های مختلفی بکار گرفته شده است های خاصی و در حوضه تعاریف، برای هدف

و در گزارش آینده مشترک ما  1197توسعه و محیط زیست در سال گروهالم برانتلند نخست وزیر نروژ در کمیسیون جهانی 

هایی آینده در برطرف کردن  امروز را بدون از بین بردن توانایی نسل  ای که نیازهای نسل منتشر شد که چنین است: توسعه

ی و زیست محیطی برای کند. به عبارت بهتر توسعه پایدار به معنای تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماع نیازهایشان برآورده می

، رهای بعدی برای برآوردن نیازهایشان است. توسعه پایدا حداکثرسازی رفاه انسان فعلی بدون آسیب رسانی به توانایی نسل

های  ها در جهت تحقق رفاه اقتصادی، اجتماعی، و محیطی سکونتگاه رویکردی جامع به بهبود بخشی کیفیت زندگی انسان

بایستی  گیرد که می ایدار رویکردی است که در مالزمه رشد اقتصادی و بهبود زیست محیطی شکل می. توسعه پ]9[نی استانسا

گویای این  1در هر مکان و زمان جنبه عملی گیرد. در تبیین نظری مفهوم توسعه پایدار به سه بعد اصلی اشاره شده که شکل

 موضوع است. 
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 ابعاد توسعه پایدار  -1شکل شماره 

 

 دار اقتصادی توسعه پای -

اجتماعی شده است.  -های اقتصادی رشد جمعیت جهان و رشد فعالیت اقتصادی سبب فشار زیست محیطی بر تمام نظام

طرفداران اقتصاد پایدار عقیده دارند هرگونه فضای اکولوژی موجود برای رشد باید به جهان سوم اختصاص یابد و از طرفی برای 

شود. سرانه تولید ناخالص داخلی  متکی بود زیرا توزیع منافع و امتیازات در رشد نشان داده نمیتواند تنها بر رشد  حذف فقر نمی

تواند افزایش  یافته ولی درآمد پولی بسیاری از مردم به صورت واقعی ممکن است کاهش یابد و منجر به افزایش اختالف  می

های  بیشتر  تنزل کیفیت محیط زیست به دلیل آلودگیطبقاتی، پایین آمدن سطح سالمت و بهداشت در میان طبقه فقیر و 

های صرفاً اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، بلکه مولفه های وابسته به آن  شود. در رشد اقتصادی پایداری کافی نیست که مولفه

انی و رفاه مربوط های انس های غیر اقتصادی که به نیاز مثل آموزشی، سالمتی، آب و هوای تمیز، زیبایی طبیعت و دیگر ارزش

های توسعه پایدار اقتصادی، تولید و مصرف پایدار است. تغییر الگوهای تولید  است، باید در نظر گرفته شود. یکی دیگر از مولفه

و مصرف به شکلی که استفاده از منابع انجام شده، تولید بیشتری به دست آید و مواد زاید کمتری ایجاد شود، اقتصاد را به 

 .]1[کند نقش مهمی بازی می های موثرتر کند، ناگفته نماند در این راه ایجاد تکنولوژی دیکتر میپایداری نز

 

 توسعه پایدار اجتماعی  -

گذارد. این کیفیت به نام سرمایه اجتماعی  خصوصیات و مشخصات گروهی بر تعامالت افراد در درون یک گروه اثر می

تداوم تمدنی است که در آن توزیع عادالنه بین اغنیاء و فقرا را شاهد بوده و بهبود  شود. از این رو پایداری اجتماعی خوانده می

. تثبیت جمعیت جهانی در سطحی قابل تداوم، تأمین سالمتی همگان، تأمین مسکن ]11[زندگی حاصل آن استکیفیت 

های  تماعی است.  یعنی زمانی برنامههای تشکیل دهنده توسعه پایدار اج ها و آموزش و آگاهی عمومی مولفه مناسب برای انسان

توسعه در جهت اجتماعی پایدار است که این  عوامل در نظر گرفته شود. تأثیر منفی متقابل میان جمعیت و محیط زیست به 

های زیست محیطی است که  انجامد، و تنها با دست یافتن به یک تعادل میان جمعیت و ظرفیت های اجتماعی می ایجاد تنش

سازد زیرا عامل جمعیت با بسیاری از عوامل دیگر مثل الگوهای مصرف، فقر، بهداشت و غیره در  یدار را ممکن میتوسعه پا

 .]12[یدار شناخته شودارتباط است. بنابراین الزم است ارتباط اساسی میان عوامل جمعیتی و توسعه پا

 

 

 اهداف پایداری اجتماعی -2شکل شماره 
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 توسعه پایدار اكولوژیکی   -

پایداری اکولوژیکی به معنی حفظ منابع پایه)و انواع مرتبط( در سطوحی که اختیارات آینده را سلب نکند و یا حفظ یا  

ارتقاء ظرفیت، کیفیت و انعطاف اکوسیستم است. این بعد از پایداری از طریق کاهش مصرف منابع و انرژی، کاهش حجم 

. کارشناسان محیط زیست بر تأثیر ]13[دشو ها و بازیافت آنها و یافتن فناوریهای مناسب، تقویت می گیضایعات؛ آلود

های ناشی از این اثرات هستند، آنها نگران حفظ چیزی  های بشری بر محیط زیست تمرکز دارند و نگران محدویت فعالیت

ین خصوصیات سرمایه طبیعی که باید حفظ شود تنوع نامند. از مهمتر هستند که اقتصاددانان آن را سرمایه طبیعی می

کند و نیز به این  های بیولوژیکی است. حفظ تنوع به این علت مهم است که منابع بالقوه موجود یا ناشناخته را تأمین می سیستم

ها  رها و تنشله با فشاهای اکولوژیکی و توان آنها برای مقاب  -پذیری سیستم دلیل که تنوع بیولوژیکی، اساس پایداری و انعطاف

 .]11[است

 توسعه پایدار شهری 
. به عبارتی مسائل و مشکالت محیطی، ]13[ا در دل مفهوم توسعه پایدار داردتوسعه پایدار شهری اهمیت بسزایی ر

ر . نظریه توسعه پایدار شهری د]14[کنند را تأکید میاجتماعی و اقتصادی شهرها، ضرورت رسیدن به توسعه پایدار شهری 

تری مورد  به بعد، مفهوم توسعه پایدار شهری در ابعاد وسیع 1111راستای حفاظت از منابع  محیطی ارائه شده است، اما از دهه 

میالدی  1115المللی مرکز اسکان بشر سازمان ملل در شهر استانبول ترکیه در سال  توجه قرار گرفت. برگزاری کنفرانس بین

پیتر هال در خصوص معنا و مفهوم  توسعه آید.  بشمار می شدن رویکرد توسعه پایدار شهری نقطه عطفی در ارتباط به فراگیر

های آینده را تضمین  لنویسد: شکلی از توسعه امروزی که توان توسعه مداوم شهرها و جوامع شهری نس پایدار شهری می

های تولید  ای، کاهش ظرفیت شهری و ناحیه های محیط های جلوگیری از آلودگی ظریه توسعه پایدار شهری موضوع.ن]15[کند

آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی  های زیان ها، عدم حمایت از توسعه ای و ملی، حمایت از بازیافت محیط محلی، ناحیه

رابر با قانون، ای و ملی که ب های شهری، روستایی، ناحیه ریزی کند. همچنین راه رسیدن به این اهداف را با برنامه را مطرح می

 . ]16[داند ر و روستاست میها و کنترل بیشتر در شه کنترل کاربری

  

 ریزی استراتژیک برنامه
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یافته در صنعت به کارگرفته شد.  ریزی استراتژیک به صورت نظام میالدی، مفاهیم برنامه 1161برای اولین بار در دهه 

را  1191گرفت. دهه بی ساختار نیافته و ابتدایی مورد استفاده قرار میمفاهیمی که از ادبیات نظامی گرفته شده بود و در قال

ای در ادبیات آکادمیک و نیز توسعه برخی  ریزی در راستای نهادینه شدن چنین شیوه توان سرآغاز و نقطه عطف این برنامه می

ریزی استراتژیک برای موسسات دولتی،  مهها و علوم مانند برنا ها نامید. به تدریج استفاده از این رویکرد در سایر تخصص شرکت

ریزی استراتژیک نوع  . برنامه]17[نیز رواج یافتهای بین المللی  های بزرگ تجاری و حتی سازمان موسسات غیر انتفاعی، شرکت

در در انگلستان( و 1171در آمریکا و  1151ریزی است که به دنبال نظریه سیستمی)مورد استفاده در دهه  دیگری از برنامه

ریزی سیستمی و نیز مدیریت و  ریزی با استفاده از دیدگاه برنامه . این شیوه برنامهمل آن مطرح شده استمسیر تکا

ابتدا در بخش خصوصی رواج پیدا کرد و « ریزی استراتژیک برنامه» گیری سازمانی اوج گرفت و تحت عنوان الگوی جدید تصمیم

تفصیلی و  -های جامع ریزی استراتژیک در واکنش به نواقص طرح ال قرار گرفت. برنامهریزی عمومی مورد استقب سپس در برنامه

ریزی محلی و مشارکتی و تلفیق  سازی، برنامه ریزی فرآیندی، تصمیم ریزی متمرکز، اصوالً به سمت برنامه پرهیز از برنامه

ی بنا به ماهیت نگرش سیستمی خود، در درجه راهبرد -های ساختاری . به طورکلی، طرح]19[ریزی و اجرا حرکت نمود نامهبر

اجتماعی درازمدت نظر -اول به حفظ کلیت شهر و ایجاد تعادل پویا میان روندهای اصلی توسعه کالبدی و روندهای اقتصادی

و اجرای  های مشخص و شرایط خاص زمانی و مکانی آنها های فرعی و جزئی را به عهده طرح ریزی برای عرصه دارد و برنامه

 .  ]11[کند اگذار میتدریجی و

 

 استراتژی توسعه شهری 

ای است با ماهیت راهبردی که توأمان بر تهیه و اجرای سند تأکید داشته و تدوین آن بر پایه  راهبرد توسعه شهری برنامه

 توسعه رها،در شه متعادل توسعه برای عملی برنامه یک از عبارتست  CDS.]21[سازی مشارکتی صورت گرفته است دازان چشم

در واقع توجه اصلی  .]21[شود شهروندان حاصل می همه برای زندگی کیفیت بهبود برای مشارکت، طریق از که پایداری و

راهبرد توسعه شهری به تقویت اقتصاد رقابتی در راستای کاهش فقر و مسائل محیط زیست، بهبود ساختارهای شهری و زیر 

های شهری  نفعان عمده از تمام طبقات و گروه است. این فرآیند شامل مشارکت ذی ها و ساختارهای مالی معطوف شده ساخت

خواهد بود. محصول این فرایند نیز عبارت خواهد بود از یک استراتژی توسعه که برای توسعه پیشرفت و نیز انجام تغییر و 

ریزی  توسعه شهری یکی از ابزارهای برنامه. بنابراین استراتژی ]17[شود بتی آن طراحی میتحول شهر در راستای موقعیت رقا

ریزی برای یک شهر یا منطقه شهری را فراهم کند و به درک بهتر مشکالت شهری موجود و  تواند زمینه برنامه است که می

 که عبارتند از:استراتژی توسعه شهری بر چهار اصل اساسی استوار است  .]22[کند توسعه آتی آن کمک

    زندگی قابلیت

 دادن دخالت و زندگی کیفیت مفهوم شدن مطرح توسعه، مفهوم اصطالح و گسترش زمینه در نوین رویکردهای از یکی

 است واکنشی واقع در مفهوم این کارگیری به. است ای منطقه و شهری عمران و توسعه اهداف در کیفی و اجتماعی های شاخص

 به یابی دست جهت در است تالشی و شهری مقیاس در کالبدی صرفاً توسعه و ملی سطح در اقتصادی بعدی یک توسعه علیه

 شهروندان زندگی کیفیت زندگی، قابلیت سنجش معیارهای از یکی. ]11[ریزی برنامه عرصه در چندبعدی و تر جامع معیارهای

 اجتماعی، رفاه و آسایش بشر، حقوق سالمت، امنیت،: از عبارتند طورکلی به شهری، زندگی کیفیت سنجش معیارهای. است

 به نیل در ضروری ابزار ساالری، مردم و اقتصادی رشد محیطی، زیست تعادل اجتماعی، عدالت آزادی، همچون مقوالتی

 .]24[باشد می آن بسترساز حقیقت در و شهری کیفیت های ویژگی

   پذیری رقابت
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 شهری رقابت اهمیت دلیل به. است هداد تغییر را شهرها بین رقابت ساختار اطالعات، آوری فن در پیشرفت و شدن جهانی

 در داری معنی طور به رقابت مفهوم: دهیم ارائه شهرها شدن رقابتی ویژه به و رقابت از تعریفی است الزم شهرها شدن جهانی در

 یرقابت های شکل ترویج و بهبود ارزیابی، برای ها ملت و مناطق شهرها، وضعیت حاضر حال در و است کرده رشد گذشته دهه دو

 به یابی دست منزله به شهری مراتب سلسله نظام در باال موقعیت به حصول. است یافته بهبود ها مکان دیگران با رقابت در خود

 جانبه همه گذاری سرمایه و درآمد اشتغال، رشد با قوی اقتصاد که هستند شهرهای رقابتی شهرهای .]25 [باشد می اصلی هدف

 شکل بازار های فرصت با ارتباط در و پویا شکل به تجارت و اشتغال گذاری، سرمایه تولید، رقابتی شهرهای در. دارند

 ارتقای و رشد جهت در آید می بدست که هایی فرصت از االمکان حتی شهرها پذیری رقابت حفظ برای بنابراین. ]26[گیرد می

 این جمله از. اندیشید گردد می حاصل فرآیند این از که هایی - آسیب جبران برای هایی شیوه به مقابل در و کرده استفاده رفاه

 با قوانین تطبیق سازی، خصوصی  پاگیر، و دست مقررات کاهش به توان می شهرها در پذیری رقابت توان افزایش در موثر عوامل

 . ]24[داشت اشاره مالکیت حقوق رعایت و گیری تصمیم و اجرایی موازی نهادهای ادغام المللی، بین قوانین

  پذیری کبان

 پذیر بانک که هستند شهرهایی پذیر رقابت شهرهای عبارتی به. دارد قرار شهر پذیری رقابت با نزدیک ارتباط در پذیری بانک

 های سایت ایجاد هستند خود ای هزینه و درآمدی منابع از استفاده در کارآمد شهری مالیه سیستم دارای یعنی.باشند هم

 تمامی به بخشیدن شفافیت جهت در شهری اطالعات بانک ویژه به و آنالین اطالعاتی های بانک  تهیه و اینترنتی رسانی اطالع

 کمک انسانی و مالی های سرمایه جذب جهت در شهر های مزیت شناساندن همچنین و اطالعات واسطه بدون عرصه و تصمیات

 را بانکی آنالین خدمات ها بانک پیشرفته رهایکشو اکثر در اکنون هم کرد خواهد شهرها پذیری بانک توان افزایش به زیادی

 از استفاده با را خود کارهای غالب بانک در حضور به نیاز بدون مشتریان. اند آورده فراهم اینترنت طریق از خود مشتریان جهت

 بوده دالر ردمیلیا 41 حدود اینترنت طریق از 1119 سال در شده انجام الکترونیکی تجارت. دهند می انجام خود مخصوص رمز

 بانکداری جایگاه و ضرورت مذکور آمار است رسیده دالر میلیارد 111 حدود در مبلغی به 2111 سال پایان در رقم این که

 از اول بعد داد؛ قرار بررسی مورد متفاوت رویکرد دو از توان می را بودن بانکی. ]24[ددار می بیان را نوین تجارت در الکترونیکی

 که است شده جهانی سطح در مالی گردش و تجارت امر در تسهیل باعث که ارتباطات تکنولوژی پیشرفت و فناوری رشد نظر

 اصوالً گیرد می قرار بررسی مورد شهری مالیه سیستم لحاظ از دوم بعد کرد، خواهد شایانی کمک شهرها پایداری به امر این

 .]26[باشند برخوردار رپایدا درآمدهای از باید پایدار توسعه یک داشتن برای شهرها

   شهری خوب حاكمیت و مدیریت -

 خوب حکمروایی موضوع شد مطرح توسعه ادبیات در بعد به 1191 دهه از که جدید حال عین در و مهم مباحث از یکی

 خورداربر ای ویژه جایگاه از مدنی جامعه سازی نهادینه و استقرار راستای در توسعه حال در کشورهای در ویژه به این. است

 رفاه و شغل ایجاد فقر، کاهش بر درآن که شده مطرح پایدار انسانی توسعه به یابی دست هدف با خوب حکمروایی موضوع. است

 غالب های ویژگی موازات به و شفاف و مشارکتی رویکرد با اجتماعی و اقتصادی پیشرفت و شهری و روستایی توسعه پایدار،

 منشور را آن توان می که ای بیانه در ملل سازمان(. 1399: 17 اشرفی،)است ها ریزی امهبرن و مشی خط اجرای های استراتژی

 به ها شاخص  این که است، شمرده خوب حکمروایی های ویژگی و معیارها عنوان به را زیر گانه نه اصول نامید، شهری حکمرایی

 انصاف، و عدالت توافقی، گیری جهت گویی، پاسخ و مسئولیت شفافیت، ، قانونمندی شهروندان، مشارکت:از عبارتند ترتیب

 .]27[راهبردی بینش بودن، ده پاسخ و پذیرابودن اثربخشی، و کارایی

 و توسعه پایدار (CDS)استراتژی توسعه شهری
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در تبیین نظری مفهوم توسعه پایدار، مقصود از توسعه اقتصادی، تأمین رشد اقتصادی پایدار، به حداکثر رساندن منابع، 

ها، در توسعه محیطی تأمین ظرفیت تحمل منابع، حفاظت و بازیافت  ترش منابع، گسترش بازار، حداقل ساختن هزینهگس

به منظور تحقق ابعاد . ]29[باشد منابع، کاهش ضایعات و در توسعه اجتماعی، رضایتمندی از نیازها و افزایش خود اتکایی می

پذیرد تا بستر الزم مهیا شود. حکمروایی و مدیریت  امع در حال توسعه شکلهای باید در جوامع مخصوصاَ در جو فوق پیش شرط

پذیری اصولی هستند که مسیر توسعه شهر را به سوی توسعه پایدار  پذیری، قابلیت زندگی، رقابت خوب شهری، قابلیت بانک

که  (CDS)تراتژی توسعه شهریاس توان از آنها یاد کرد. دهند و به عنوان پیش نیازهای توسعه پایدار شهری می سوق می

ای در جهت  شود و به عنوان برنامه براساس اصول فوق شکل گرفته به عنوان روشی نوین در توسعه پایدار شهری شناخته می

توان  های ذکر شده در این طرح می ای که با نگاهی اجمالی به اصول سازی بستر توسعه پایدار شناخته شده است و بگونه  آماده

تر  الزم و ملزم و یا بطور کامل CDSهای   د چون اصولپذیر  رای تحقق توسعه پایدار باید تمامی اصول در شهر شکلدریافت ب

کند. یکی از سه بعد اصلی توسعه پایدار، اقتصاد پایدار است.  مکمل همدیگر هستند و  شرایط را برای توسعه پایدار فراهم می

آموزشی، زیرساخت مالی، زیرساخت امنیتی و زیرساخت ارتباطی(  پذیر)زیرساخت  کشهری از لحاظ اقتصادی پایدار است که بان

های بانکی پایدار در ارتباط نزدیک با  . از طرفی درآمدهای پایدار و زیرساخت]21[رآمد پایدار برخوردار باشدباشد. یعنی از د

شهرهای رقابتی شهرهای پذیر هم باشند.  که بانکد پذیر شهرهای هستن پذیری شهر قرار دارد. به عبارتی شهرهای رقابت رقابت

های سازمانی، منابع انسانی،  گذاری همه جانبه دارند و اغلب از ظرفیت هستند که اقتصاد قوی با رشد اشتغال، درآمد و سرمایه

ن های فوق در هر شهری نشانة حکمروایی و مدیریت خوب شهری است، چو وجود شاخص قوی برخوردارند. های زیرساخت

حکمروایی خوب با هدف دستیابی به توسعه انسانی پایدار مطرح شده که در آن بر کاهش فقر، ایجاد شغل و رفاه پایدار، 

و هدف نهایی مدیریت شهری ترقی و افزایش پایداری و  ]31[ندک حفاظت و تجدید حیات و رشد و توسعه زنان تأکید می

. ]31[باید هماهنگی و یکپارچگی میان بخش خصوصی و عمومی باشد پذیری شهری است و برای رسیدن به هدف فوق رقابت

یعنی مدیریت شهری برای ایجاد هماهنگی و یکپارچگی میان این دو نهاد و حمایت از آنها نیاز به یک حکومت محلی دارد. به 

شهر بازی کند و به  گر را برای یکپارچه کردن همه بازیگران در توسعه این معنی که دولت محلی نقش یک محرک و هدایت

طرف برای تشوق رقابت در شهر بین بخش های مختلف تالش کند، بهمین دلیل عناصر تشکیل دهنده حکمروایی و  عنوان بی

پذیری  مدیریت خوب شهری را)قانونمندی، پاسخگو بودن، مشارکت و شفافیت اطالعات( تشکیل داده است. بانکی بودن، رقابت

کنند. در واقع شهری قابل زندگی  زندگی را فراهم می های قابلیت هری اصولی هستند که زمینهو حکمروایی و مدیریت خوب ش

مندی از زندگی اقتصادی و سیاسی شهر برخوردار  های یکسان برای مشارکت و بهره است که در آن همه ساکنان از فرصت

ود، شهریست که در مسیر توسعه پایدار است، های کیفیت زندگی دیده ش . شهری که قابلیت زندگی یا در آن ویژگی]4[باشند

پایدار هم به ابعاد فوق اشاره  زندگی)اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، کالبدی( است و توسعه  های قابلیت چون از: شاخص

 کند توسعه شهری را براساس ابعاد فوق استوار سازد.  دارد و تالش می

 گیری  نتیجه

های شهری و رشد فزاینده جمعیت شهرها، محیط طبیعی و فضاهای شهری دچار تحول و  همزمان با رشد و توسعه سکونتگاه

بود. توسعه پایدار ،  1112دگرگونی شدیدی شدند، حاصل این تغییر و تحوالت شهری ارائه نظریه توسعه پایدار در سال

های  ماعی و محیطی سکونتگاهها در جهت تحقق رفاه اقتصادی، اجت رویکردی جامع به بهبود بخشی کیفیت زندگی انسان

ریزان و   ای که برنامه ها و روندهای بخشی موجب ایجاد مشکالت جدی در شهرها شد، بگونه انسانی دارد، اما وجود دیدگاه

( جدیدترین رویکرد در زمینه CDSپردازان برای حل مشکل فوق طرح جدیدی پیشنهاد دادند. استراتژی توسعه شهری) نظریه

روی  پیشنهاد شد. این رویکرد در حقیقت دنباله 1111ری است که توسط سازمان ائتالف شهرها در سال ریزی شه برنامه

( CDSدر پی تفکر سیستمی در آمریکا رواج پیدا کرد. استراتژی توسعه شهری) 1161ریزی استراتژیک است که در  دهه  برنامه

ت و دارای چهار اصل اساسی عبارتند از: حکمروایی و دارای سه هدف اصلی: مدیریت شهری، رشد اقتصادی، کاهش فقر اس
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توان دریافت  پذیر بودن، کیفیت زندگی است. اصولی که با نگاه به مفاهیم آن می بودن، رقابت مدیریت خوب شهری، بانکی

 رد.درصدد فراهم آوردن بستر الزم برای توسعه پایدار شهری است و سعی در توسعه آتی شهر به سوی توسعه پایدار دا

 مراجع 

 و یشهر یپژوهش ها مطالعات و ، رانیدر ا یتوسعه شهر یاستراتژ یطرح ها یاجرا یامکان سنج ، ا ،ییمال یفرج، نژاد،ح یحاتم ] 1[

 .1311،سال دوم ،شماره هشتم  یمنطقه ا

[2] Frazier,J.G.(1997),sustainable  Development :modern  elixer or Sack dress ?Environment  conservation 

 .1395 هشتم، ،شمارهی ا هیناح توسعه اویجغراف مجله ،یدارشهریتوسعه پا یها شاخص ،ه ،ینیحس؛ قرخلو،م]3[

پژوهشی   هیشرن شهر نوشهر ، یمطالعه مورد، داریبر توسعه پا یراهبرد توسعه شهر مبتن،م ،یسیس یاستاد ج، ا،ین یتوکلم، ،یصراف ] 4[

 .24،1399شماره  سال هفتم،، دجدی رهدو رانیا یایانجمن جغراف

 .1312نوشهر( :ی)مطالعه موردیشهر داریبه توسعه پا یابیدست یبه سو یگام یتوسعه شهر یاستراتژ ،ع،یصداقت، ،س کیتاج ]5[

قات های راهبرد توسعه شهری در شهر چناران، نشریه تحقی رهنما، م، غالمزاده خادر، م و جعفری، وحید، تحلیل جایگاه شاخص]6 [

 . 1311، پاییز26کاربردی  علوم جغرافیایی، سال دوازدهم، شماره 

 ها یشهرها،وزارت کشور ، انتشارات سازمان شهردار یبرا کیاستراتژ یها برنامه نیتدو یراهنما،ف،یمحمود ،ع نژاد، وسفم،ی ،رمحمدپو]7[

 .1311،کشور یها یاریده و

 .1399،4،شماره11لم انسانی، دوره فصلنامه مدرس ع زاهدی،ش، نجفی، غ، بسط مفهومی توسعه پایدار،]9[

 .1312های استان لرستان، دانشگاه محقق اردبیلی، بندی وضعیت پایداری توسعه در شهرستان پادروندی، ب، بررسی و سطح ] 1[

ری تهران، دانشگاه خوارزمی، شهردا 11منطقه  2ای)نمونه موردی: محله امیریه، ناحیه  زاده، ع، ارزیابی توسعه پایدار محله داداش ] 11[

 .1311پایان نامه کارشناسی ارشد،
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