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  چكیده
توان به طور طبیعی شهرها را به حال خود رها کرد تا خود به  پیچیده شدن مسائل شهری، تنوع و کثرت نیازها، نمیبا 

   ادبیات شهری شکل گرفته  حوزه های متعددی در های اخیر مکاتب و پارادیم در دههن ادامه دهند به همین منظور شاحیات

جدیدترین رویکرد  (CDS)، در این میان استراتژی توسعه شهراند  رات عمیقی بر فضای شهری نهادهکه برخی از آنها تأثی

به  CDSشهرها برای حل بخش از مشکالت فوق بوجود آمده است. که توسط سازمان ائتالف  ریزی شهری است در برنامه

پذیر و با مدیریت و حاکمیت خوب شهری است به همین منظور بر  پذیر، بانک دنبال شهری با قابلیت زندگی باال، رقابت

در این  آنچهاستوار شده است. پذیری، قابلیت زندگی  پذیری، رقابت ایی خوب شهری، بانکحکمروارگانه فوق هچاصول 

ریزی راهبردی و  باشد. در این زمینه ابتدا  مفهوم برنامه می CDSمقاله مدنظر قرار دارد، مروری بر مفاهیم اصول 

 CDS شود و در بخش دیگر آن به بررسی مفاهیم اصول  گیری آنها بررسی می استراتژی توسعه شهری و روند شکل

  مدنظر است. مورد   های و تعاریف اصول عیارهاسعی در شناخت  صحیح مدر نهایت و شود  پرداخته می

 

 

 

  پذیری دیریت و حکمروایی خوب شهری، بانکپذیری، م کیفیت زندگی، رقابت (،CDSاستراتژی توسعه شهری) کلیدی: های واژه
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  مقدمه -1
سریع مانند رشد سریع  های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی و تغییرات در چهار دهه گذشته، شهرهای جهان با چالش

این عوامل تأثیر قابل توجهی در اند.  آب و هوا و مصرف انرژی روبرو شده رات اجتماعی فضایی، تغییرات سریعجمعیت و تغیی

توان به طور  با پیچیده شدن مسائل شهری، تنوع و کثرت نیازها، نمی. ]1[مناطق شهری کشورهای در حال توسعه داشته است

دهی  ترین ابزار شکل بنیادی یی شهر های توسعه ه حال خود رها کرد تا خود به حیاتشان ادامه دهند. طرحطبیعی شهرها را ب

ریزی شهری است که توسط سازمان  جدیدترین رویکرد در برنامه (CDSاستراتژی توسعه شهری). ]2[شوند ا محسوب میشهره

ارتقای کیفیت اداره و مدیریت شهر و کاهش سیستماتیک و  با هدف ارتقای توسعه شهری پایدار، 1111ائتالف شهرها در سال 

های اجرایی تهیه  انداز بلندمدت از آینده شهر است که براساس آن برنامه فرآیند تهیه چشمCDS .مداوم فقر شهری پیشنهاد شده است

شهری  ها، ساختار ی، مالی، زیرساختهای زیست محیط پذیر است اما در عین حال جنبه بر روی تقویت اقتصاد رقابت CDSشود. تمرکز  می

کمیت پذیر و با مدیریت و حا پذیر، بانک دنبال شهری با قابلیت زندگی باال، رقابتبه   CDSطور کلیب دهد. و کاهش فقر را نیز پوشش می

خوب  مدیریت و حکمروایی؛ بر چهار اصل اساسی تأکید داردCDSمنظور دستیابی به اهداف مورد نظر . ب]3[خوب شهری است

تحلیل و با استفاده از منابع و اسناد خارجی  -در مقاله حاضر با روش توصیفی. پذیری یری، قابلیت زندگی، رقابتپذ شهری، بانک

ریزی راهبردی  برنامهدر همین راستا ابتدا مختصراَ به موضوع  .اریمد  CDS اصولمفاهیم  سعی در شناخت CDSدر زمینه 

 شویم.  می آن مورد نظرمبحث استراتژی توسعه شهری و اصول و سپس وارد  پرداخته خواهد شد

 

 ریزی راهبردی  برنامه -2
یافته در صنعت به کارگرفته شد.  ریزی استراتژیک به صورت نظام میالدی، مفاهیم برنامه 1191برای اولین بار در دهه 

را  1191گرفت. دهه تدایی مورد استفاده قرار میمفاهیمی که در ادبیات نظامی گرفته شده بود و در قالبی ساختار نیافته و اب

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

ی موسسات دولتی، ریزی استراتژیک برا ها و علوم مانند برنامه ها نامید. به تدریج استفاده از این رویکرد در سایر تخصص شرکت

ریزی استراتژیک نوع  . برنامه]4[یز رواج یافتهای بین المللی ن های بزرگ تجاری و حتی سازمان موسسات غیر انتفاعی، شرکت

در انگلستان( و در 1191در آمریکا و 1191ریزی 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 برنامهده است. رح شمسیر تکامل آن مط

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 ستراتژیک در واکنش به نواقص طرحریزی ا ریزی عمومی مورد استقبال قرار گرفت. برنامه سپس در برنامه

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

 . ]9[و اجرا حرکت نمود ریزی برنامه

 

 (CDSراهبرد توسعه شهر)-3

در معرض  یراهبرد یزیر برنامه یالگو در غرب، یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس دیبه دنبال تحوالت جد 1191در حدود دهه 

 ،یندیآفر ک،یدموکرات یزیر توان به برنامه یکه از جمله م دیبه ظهور رس دیجد یها دگاهیانتقاد و اصالح قرار گرفت و د

 یزیر از جمله در برنامه یشهر یزیر هها و فنون در برنام وضع باعث اصالح انواع روش نیاخرد اشاره کرد.  ،یتیحما ،یمشارکت

استراتژی توسعه  1111در سال. ]6[باشد یم التیتعد نیاز جمله ا یتوسعه شهر یشده است و استراتژ کیاستراتژ

توسط مرکز  گیری و بهبود وضع زندگی  با ماهیت راهبردی و برای کمک به ایجاد دموکراسی تصمیم (CDSشهری)

هچنین این دو نهاد، برای دستیابی به اهدافی که در این  .]9[ملل و بانک جهانی پیشنهاد گردیدهای انسانی سازمان  سکونتگاه
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طرح به آن اشاره شده سازمانی تحت عنوان سازمان ائتالف شهرها تأسیس کردند. سازمان مذکور، فعالیت خود را به طور 

ژاپن( مورد استفاده قرار گرفت. البته )آسیا در شرق در ابتدا توسط بانک جهانی  CDS. ]9[آغاز کرد 1111 رسمی، از ماه می

های تهیه شده در این  CDSپیش از این در بارسلون اسپانیا و بدون حضور بانک جهانی این طرح تهیه شده بود. نأکید اولیه در 

و  (UNDPتحد)های انسانی سازمان ملل م  -با پیوستن مرکز سکونتگاه 1111بر رشد اقتصادی استوار بود. از سال دوره 

 2119تا سال  1111های تهیه شده بر کاهش فقر استوار گردید. از سال  CDSتشکیل سازمان ائتالف شهرها  تمرکز اصلی در 

المللی دیگر به شکلی فراگیر مورد استفاده  بین  های با گسترش سازمان ائتالف شهرها و عضویت تعداد زیادی از نهادها و شرکت

ای است  راهبرد توسعه شهری برنامه].1[اند شهر از آن استفاده نموده 191کشور و  91تاکنون بیش از  قرار گرفت. به طوری که

صورت گرفته  سازی مشارکتی انداز با ماهیت راهبردی که توأمان بر تهیه و اجرای سند تأکید داشته و تدوین آن بر پایه چشم

 .]11[باشد

یت اقتصاد رقابتی در راستای کاهش فقر و مسائل محیط زیست، بهبود در واقع توجه اصلی راهبرد توسعه شهری به تقو

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

ه که برای توسعه های شهری خواهد بود. محصول این فرایند نیز عبارت خواهد بود از یک استراتژی توسع طبقات و گروه

. بنابراین استراتژی توسعه شهری ]4[شود پیشرفت و نیز انجام تغییر و تحول شهر در راستای موقعیت رقابتی آن طراحی می

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

  .]11[کمک کند شهر د و توسعه آتیمشکالت شهری موجو

 

 CDSاصول  -3

CDS 3[ان نهاده شده استبراساس اصول چهارگانه زیر که نشانگر پایداری شهرها هستند، بنی[: 

 

 قابلیت زندگی

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

ای است. به کارگیری این مفهوم در واقع واکنشی است  ی و کیفی در اهداف توسعه و عمران شهری و منطقههای اجتماع شاخص

هت دستیابی به جعلیه توسعه یک بعدی اقتصادی در سطح ملی و توسعه صرفاَ کالبدی در مقایس شهری و تالشی است در 

دانشمندان علوم ای است و بسیاری از  ندگی مفهوم پیچیدهز کیفیت. ]12[ریزی ه برنامهتر و چند بعدی در عرص معیارهای جامع

ی تعریفی جامع و مانع از آن ناتوانند. چرا که درک این مفهوم از سوی اقشار مختلف جامعه شهری معنای  اجتماعی از ارائه

نکه هر کس تعریف ها و ای ی تنوع اندیشه به عبارتی در محیط شهری این مفهوم به واسطه. ]13[کند متفاوتی را متبادر می

اما در یک تعریف عام، کیفیت زندگی در واقع با . ]14[کند معنای متفاوتی را متصاعد می خاصی از زندگی و رفاه اجتماعی دارد،

. کیفیت زندگی در واقع به معنای ]19[شود اسی در یک محیط شهری تلقی میعنوان زندگی راحت و دسترسی به نیازهای اس

های یکسان برای  شود. در واقع شهری قابل زندگی است که در آن همه ساکنان از فرصت ن مطرح میقابلیت زندگی، یک مکا

مندی از زندگی اقتصادی و سیاسی برخوردار باشند. شهری قابل زندگی است که در آن همه ساکنان از  مشارکت و بهره

رویکرد کیفیت بنابراین  . ]19[رخوردار باشندر بندی از زندگی اقتصادی و سیاسی شهمهای یکسان برای مشارکت و بهر فرصت

زندگی شهری، تالشی در جهت ایجاد شهر سالم و فراهم آوردن خدمات شهری مناسب و در دسترس برای همگان در چارچوب 

ی عواملی است که شالوده  به طور کلی مفهوم کیفیت زندگی متأثر از مجموعه. ]19[پایداری و ایجاد احساس رضایت است

های متفاوتی از کیفیت  دهند. اکثر محققان در مطالعات خود به جنبه ی شهری را تشکیل می زندگی در یک جامعه پویایی

 و منابع  تحقیقات بندی آنچه در با جمعکه صورت پذیرفته است، قات زیادی در زمینه کیفیت زندگی اند و تحقی زندگی پرداخته

 گی را به دو دسته تقسیم نمود:های کیفیت زند توان شاخص می (1جدول )استمده آ

 ( مثالَ مسکن، خصوصیات اقتصادی و اجتماعی و....objctiveهای عینی) شاخص  -1
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 ، اشتیاق و انگیزه و .... ( مثالَ رضایتمندیSubjectiveهای ذهنی) شاخص  -2

که ما  ان استفاده شوند. چرابایست توأم ها در مطالعات کیفیت زندگی شهری مکمل یکدیگرند و می اما این دو دسته از شاخص

گیری و  کنیم و لذا ضروری است که کیفیت زندگی به طرق چند بعدی اندازه در یک محیط شهری چند بعدی زندگی می

 ارزیابی شود. 

 های کیفیت زندگی شهری شاخص: 1جدول
 شاخص ها و معیارهای مورد نظر منبع

 (1199اشنایدر)
تی روحی و جسمی/ آموزش/ جنایات و ناامنی/ از درآمد/ ثروت و شغل/ محیط زیست/ سالم

 (Schneider,1976:300خود بیگانگی/ مشارکت سیاسی)

 (1199اندرز و ویتی)
سطح رضایت از زندگی خانوادگی/ شغل و در آمد در کنار احساس کارآمدی/ رضایت از عملکرد 

 (1399:93دولت در کل/ رضایت از خدمات موجود) ربانی کیانپور،

 (1199لول)
آب و هوا/ مسکن/ بهداشت عمومی و محیطی/ جنایت/ حمل و نقل/ اموزش/ هنر/ تفریح/ 

 (139411اقتصاد)کوکبی،

 (1111مرکر)
امنیت اجتماعی و عمومی/ هزینه خوراک/ فضای زندگی/ استاندارهای مسکن/ ارتباطات/ 

 mercer,1990:21آموزش/ سالمت عمومی/ صلح و ارامش/ جریان ترافیکی/ هوای پاک)

UNDP(1994) 1399:132زیاری،(امید به زندگی/ میزان باسوادی/ متوسط درآمد سرانه.) 

 ]19[منبع:

 

 مدیریت و حكمروایی خوب شهری

، مقوله جدیدی راه خود را در سمینارهای توسعه و مطالعات تحقیقاتی باز کرد. این مقوله حکمرانی بود. 1111از دهة 

؛ اما برایان مک اللین اولین نظریه پردازی است که در سال به خصوص در آفریقا آغاز شد 1191ه از اواخر دهه ژکاربرد این وا

های گذشته،  حکمرانی شهری فراتر از اعمال قدرت از سوی حکومت است، در سال .]11[فهوم پرداخته استبه این م 1193

رفتند، در حالی که مدیریت شهری فرآیندی  و حکمرانی شهری به نادرست به عنوان مترادف یکدیگر به کار میمدیریت شهری 

. این پردازد، اما حکمروایی شهری فرآیندی کامالَ سیاسی است که به ایجاد و حفظ زیربناها و خدمات شهر می مدیریتی است

مدیریت . ]21[کند ریف میر به مشکالت شهری تعث(، به عنوان پاسخی کارآمد و موUNCHS)فرآیند را مرکز سازمان ملل

توان شهرداری را معادل مدیریت شهری دانست؛ شهرداری  یک مفهوم پیچیده و گسترده است که به هیچ وجه نمیشهری 

مسؤول مدیریت شهر است. مدیریت شهری مترادف با همه بازیگران عرصه شهر است و نقش شهرداری به عنوان هسته مرکزی 

که این  است نوعی فرآیند حکمرواییاما  .]21[گران استمدیریت شهر، هدایت، نظارت، راهبردی و جلب مشارکت سایر بازی

. به بیان دیگر حکمروایی ]22[گیرد را در بر می ای است که هم حکومت و هم اجتماع فرآیند متضمن نظام به هم پیوسته

شهروندی شهری یعنی اثرگذاری همه ارکان اثرگذار شهری بر مدیریت شهر با تمام ساز و کارهایی که به سوی تعالی شهر و 

حکومتی اختیاردار آن دو باشد... منشأ   های عمومی و خصوصی را کنار گذاشته شوند و فقط عرصه حرکت کند، نه این که عرصه

. ]23[معه مدنی استها و ارکان جا قدرت و مشروعیت در حکمروایی شهری، تمام شهروندان و حضور آنها در همه صحنه

های مدنظر قرار گیرد. پژوهشگران  بمنظور  شناخت شهری با ویژگی مدیریت و حکمروایی خوب شهری باید معیارها و شاخص

 2المللی برای حکمروایی و مدیریت خوب شهری، ویژگیها و معیارهای مختلفی را پیشنهاد دادند، که در جدول و نهادهای بین

د در زمینه معیارها و ویژگیهای حکمروایی خوب شهری، سند انتشار یافته از سوی مهمترین آنها آمده است.از میان اسناد موجو

های عام و جهان شمول استوار  ترین بیانیه در این زمینه دانست. در این بیانیه معیارها و ویژگی توان جامع سازمان ملل را می

روایی شهری آنها را معیارهای مطلوب حکمتوان  شده است. به نحوی که فارغ از تفاوتهای سیاسی، فرهنگی و مکانی می

 . ]22[دانست
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 های حکمروایی و مدیریت خوب شهری : معیارها و شاخص2جدول

 ویژگیهای مطرح شده برای حکمرایی سازمان مطرح کننده

 بانک جهانی
بینی/ آشکار و روشن بین/ قانونمندی/ فرآیندهای شفاف و جامعه   گذاری قابل پیش سیاست

 کننده در امور عمومیمدنی مشارکت 

سند آموخته های حاصل از  انجام اقدامات 

 نمونه در کشورهای آسیایی

مسئولیت و پاسخگویی/ پذیرابودن و پاسخدهنده بودن/ نوآوری/ مدیریت/ همکاری 

های خصوصی و دولتی/ کنش متقابل شهروندان و حکومت محلی/ مدیریت غیر  بخش

 متمرکز/ توسعه منابع انسانی.

 ن مللسازما
دهنده بودن/ جهت گیری توافقی/ عدالت/ اثر بخشی و  مشارکت/ قانونمندی/ شفافیت/ پاسخ

 کارآیی/ مسئولیت و پاسخ گویی/ بینش راهبردی

با عنوان ارتباط بخشی  UNDPکنفرانس 

خصوصی و دولتی در مدیریت محیط زیست 

 شهری

در نظر گرفتن نظر  مشارکتی/ شفافیت/ مسئول/ اثر بخش/ عدالت پذیر/ قانونمندی/

 پایه توافق گسترده جامعههای بر حروم/ در نظر گرفتن اولویتهای م گروه

 درجه مشروعیت/ مسئولیت و کارآمدی. گروه تحقیق موسسه بین المللی علوم اداری

 ]22[منبع: 

 

 پذیری رقابت

اصطالح رقابت بیشتر در ه در گذشته ای ک بگونه ].24[ه رشد کرده استتداری در دو دهه گذش مفهوم رقابت به طور معنی 

به تدریج، تفکر درباره رقابت بین های اقتصادی بود اما  یافته در رفتار بنگاهرو مفهومی ساختا شد میاقتصادی مطرح  مباحث

ار ریزی و علوم اجتماعی نیز قر های مختلف اجتماعی و سیاسی نیز گسترش یافت و اهمیت مفهوم رقابت مورد تأکید برنامه گروه

ای که عده ای از متفکران افزایش  به گونه]29[آغاز شد،نیز ای  گرفت و جستجو برای یافتن معنای آن در سطح شهری و منطقه

پذیری را مترداف با  ایکل پوتر از منظر اقتصادی رقابتم. اند رقابت را تنها راه سعادت برای توسعه اقتصادی به شمار آورده

و به عقیده وی کند،  و منابع طبیعی خود تعریف می سازمان یا ملت از منابع انسانی، سرمایه وری و چگونگی استفاده یک بهره

 -4صنایع مرتبط و پشتیبان -3شرایط تقاضا -2شرایط عوامل -1گذارد:  پذیری می چهار عامل تأثیر زیادی بر رقابت

استاندار زندگی) درآمد  ایداری رشد یا حفظپذیری توانایی اقتصادی ملی در پ رقابت، مجمع جهانی اقتصاد. ]29[استراتژی

پذیری، توانایی یک کشور در تولید کاالها و خدمات برای ارائه در  و از دید سازمان همکاری اقتصاد و توسعه، رقابت]29[سرانه(

ن جیجک . به عقیده فا]29[مد شهروندان در بلند مدت استالمللی و به طور همزمان حفظ و ارتقای سطح درآ بازارهای بین

های خصوصی و عمومی است  ، در گروه هماهنگی و یکپارچگی بخشو پایدار پذیر، برابر یک عنصر کلیدی برای ایجاد شهر رقابت

درآمد  ه مشکالت اصلی ساکنان شهری برآید. شهرهای رقابتی شهرهایی هستند که اقتصاد قوی با رشد اشتغال،تا بتواند از عهد

بندی  های متفاوتی که در اقتصاد جهانی دارند رتبه . شهرهای جهان براساس عملکرد]3[رندهمه جانبه دا گذاری و سرمایه

گیرد به همین منظور بسیاری از شهرها به سرعت  ای اختصاص می شوند و در سلسله مراتب جهانی به هر کدام رتبه می

این عرصه رتبه باالتری کسب کنند. باتوجه به  دهند بلکه در های زیرساختی، سازمانی و منابع انسانی خود را افزایش می ظرفیت

های سازمان و زیرساختی و  ظرفیت بایست توان دریافت که شهرها برای ارتقاء موقعیت رقابتی خود می مطالب فوق چنین می

آن ها و عناصری که شهرها بر اساس  توانند به عنوان شاخص منابع انسانی خود را توسعه دهند، پس این موارد می همچنین

 . ]21[شدن حرکت کنند، قرار گیرد توانند موقعیت رقابتی خود را بهبود بخشند و به سمت جهانی می

 

 پذیری بانک
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از ترین محور تحول و توسعه در جهان منظور شده و دستاوردهای ناشی  با شروع هزاره سوم، فناوری اطالعات به عنوان عمده

الل عظیم را در جامعه به وجود توجهی به آن، اخت ه که رویگردانی و بیای با زندگی مردم عجین گردید آن نیز به گونه

های سنتی تجارت و جایگزینی آن با تجارت  های ناشی از انقالب اطالعات، تحول در شیوه ترین پدیده یکی از مهم .]31[آورد می

ترین زیربنای تجارت  رونیکی اصلیتجارت، بانکداری الکتالکترونیکی است. از این رو به واسطه نقش پول و بانکداری در 

ایجاد سایت های اطالع رسانی اینترنتی و تهیه بانک های اطالعاتی آنالین و بویژه بانک  .]31[الکترونیکی محسوب می شود

اطالعات شهری، در جهت شفافیت بخشیدن به تمتی تصمیمات و عرضه بدون واسطه اطالعات و همچنین شناساندن 

بانکی پذیری شهرها خواهد کرد.  های مالی و انسانی، کمک زیادی به افزایش توان بانک جذب سرمایههای شهر در جهت  مزیت

؛ اول از نظر  رشد فناوری و پیشرفت تکنولوژی ارتباطات که باعث  توان از دو  رویکرد متفاوت مورد بررسی قرار داد بودن را می

که این امر به پایداری شهرها کمک شایانی خواهد کرد، بعد  تسهیل در امر تجارت و گردش مالی در سطح جهان شده است

گیرد اصوالَ شهرها برای داشتن یک توسعه پایدار باید از درآمدهای  های مالیه شهری مورد بررسی قرار  می دوم از لحاظ سیستم

 . ]32[باشند پایدار نیز برخوردار

 

 گیری نتیجه -
های فقرزدایی و کاهش فقر، کانون  ترین مکانیزم ست. مناطق شهری مهمو یکم به شدت شهری شده ا جهان در قرن بیست

انگیزی در  آیند. از آنجایکه رشد شهرنشینی به طور شگفت  اصلی مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی به شمار می

درصد خواهد 91ن به رقم جمعیت شهرنشین جها 2131های سازمان ملل متحد در سال  پیش بینیحال رشد است و بنابر 

افزون فقر در  ( در جهت پاسخگویی به این رشد حیرت انگیز و بخصوص رشد روزCDSرسید، برهمین مبنا راهبرد توسعه شهر)

در پی تفکر   1191ریزی استراتژیک است که در دهه  روی برنامه استراتژی توسعه شهری در حقیقت دنبالهشهرها ارائه گردید. 

اندازی مشارکتی و  ریزی استراتژیک، با در نظر داشتن چشم  راهبرد توسعه شهر، برپایه برنامه اج پیدا کرد.سیستمی در آمریکا رو

در طی فرآیندی مشارکتی، بر اصالح حاکمیت شهری، رشد اقتصاد محلی و کاهش مداوم و نظامند فقر در نواحی شهری تأکید 

پذیر و حاکمیت  و مدیریت خوب  با قابلیت باال، رقابت پذیر، بانکدستیابی به شهری  CDS دارد. به همین منظور هدف غایی 

شوند تا به هدف خود برسند، استراتژی توسعه  ای بر روی یک سری اصول  استوار می .  از آنجایکه هر طرح و برنامهشهری است

اشاره دارد؛ قابلیت زندگی،  یابی به اهداف خود  به یک سری اصولی ها برای دست ها و برنامه شهری نیز همانند سایر طرح

مجدد بر مفاهیم و  یپذیری. به همین منظور این پژوهش با  هدف نگرش پذیری، بانک حکمروایی و مدیریت شهری خوب، رقابت

اصولی که  دهد نتایج نشان می. اصول فوق پیدا شود انجام شده تا شناخت بهتری از CDSتعاریف ارائه شده در زمینه اصول 

زی توسعه شهری قرار گرفته در علوم دیگر نیز کاربرد دارد و استراتژی توسعه شهری با استفاده از علوم دیگر مدنظر استرات

ای  اش بطور کلی علم میان رشته سعی در رفع معضالت شهری دارد. البته این دور از انتظار نیست چون جغرافیا به لحاظ ماهیت

توان به  واحدی وجود ندارد اما با استناد به منابع مذکور در پژوهش فوق می وهای مورد نظر تعریف دقیق  است. در زمینه اصول

نه، تعریفی است که از سوی سازمان ملل ارائه شده و اکثریت یترین و پرکاربردترین تعریف، در این زم این نتیجه رسید جامع

ریافت در زمینه کیفیت زندگی و حکمروایی و توان د کنند. از تعاریف و منابع ارجاع داده شده می محققان از آن استفاده می

  مدیریت خوب شهری تحقیقاتی بس زیاد صورت گرفت و متأسفانه در زمینه دو رکن بعدی استراتژی توسعه شهری یعنی بانک

رسد برای تحقق بهتر این  شود. به نظر می بودهای زیادی احساس می پذیری تحقیقات اندکی صورت گرفته و کم پذیری و رقابت

برنامه الزم است پژوهشگران سایر ابعاد این برنامه را مورد توجه قرار داده  و از این طریق موجب درک صحیح مفاهیم و 

 های اجرایی شدن بهتر برنامه را فراهم آورند.  زمینه
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